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مهمة شاقة
ـــبـــة بــشــرى نــاصــر أن الــكــتــابــة  ـــــدت األدي أّك
الروائية تعتبر مهمة شاقة ومضنية، لذا ربما ال 
تمثل استقطاباً كبيراً كما هي الحال مع القصة 
بيئته،  ابــن  اإلنسان  أن  إلــى  مشيرة  القصيرة، 
عليه  اشــتــراطــات  مــن  البيئة  تفرضه  مــا  بكل 
أو غير ذلك، وهو ما يجعلنا  سواء كان مبدعاً 
إدارة  فــي  االستسهال  ظــاهــر  مــن  الــيــوم  نشكو 
حياتنا، وتساءلت كيف يمكن للمبدع االعتكاف 
حولنا  ما  كل  بينما  نص (روائــي)  على  لسنوات 
والتتفيه  بالتسطيح  يطالبنا  المحلية  بيئتنا  في 
ضجرت  شخصياً  أنــا  وقــالــت:  واالســتــســهــال؟، 
حــد الــغــثــيــان مــن إلــقــاء الــالئــمــة عــلــى الجهات 
الرسمية، في كل مرة يوجه لي نفس السؤال: 
فقر  مسؤولية  الرسمية  الجهات  تتحمل  هل 
اإلبداع أو قلة انتشاره؟ مؤكدة أن العالم العربي 
ومع  العمالقة  الحقيقيين  بالمبدعين  يكتظ 
الحكومية  المؤسسات  تساند  أو  تدعم  لم  ذلك 
معظمهم، خاصة أن اإلبداع الحقيقي يفرض 
ـــــه، وأضــــافــــت: مـــع ذلــــك فــــــوزارة الــثــقــافــة  ذات
البحوث  إدارة  فــي  ممثلة  والـــتـــراث  والــفــنــون 

والدراسات التي أعمل فيها، لم 
المؤلفين  دعـــم  فــي  جــهــداً  تـــأل 
وحتى  القطريين  والــمــبــدعــيــن 
أنــا  القطريين-أحياناً-  غــيــر 
المسؤولية  وأتحمل  ذلــك  أقــول 
ألنـــــنـــــي أعــــــــــرف جــــــيــــــداً ذلــــك 
بـــحـــكـــم وظـــيـــفـــتـــي، وتــــأكــــيــــداً 
لــــذلــــك فــــإنــــه بـــحـــوزتـــي كــشــف 
لــعــدد الــمــطــبــوعــات الــتــي قامت 
نفقتها  على  بطباعتها  الــــوزارة 
الــخــاصــة لــهــذا الـــعـــام واألعـــــوام 
لإلعالن  فرصة  وهي  السابقة، 
بــــــأن مـــجـــمـــوعـــتـــي الــقــصــصــيــة 
الــــجــــديــــدة(عــــنــــاكــــب الـــــــــروح) 
بعد  قــالئــل،  أيـــام  بــعــد  ستظهر 
أن قامت الوزارة بطباعتها، كما 
كتابي  بطباعة  قبل  مــن  قامت 
ــــنــــوارس) مــجــمــوعــة  (تـــبـــاريـــح ال
ـــــــصـــــــوص، لـــــكـــــن الـــمـــشـــكـــلـــة  ن

تنتشر  ال  فكتبنا  التوزيع،  في  تكمن  الحقيقية 
وضعت  فقد  لــذا  الــدوحــة،  من  بأبعد  تــوّزع  أو 
الصبيان)  (أم  مبحث  طباعة  أهــدافــي  ضمن 
الخاصة،  نفقتي  على  النخلة)  (عمتنا  ومبحث 
وزارة  بحجم  مؤسسة  شــأن  مــن  تقليالً  ليس 
عناء  فبعد  ذكرته،  الــذي  للسبب  وإنما  الثقافة 
استمر ١٠ سنوات في البحث والحفر ال أرضى 
لجهودي الضياع، فنحن نكتب ليقرأنا الناس، 
بها  يسمع  لم  مؤلفاً  خمسين  أنجزنا  ليقال  ال 
أحـــد. وأوضــحــت نــاصــر أنــهــا كتبت قبل زهــاء 
أكثر من عشر سنوات رواية أطلقت عليها اسم 
معالجة  خاللها  من  حاولت  النساء)  (شراشف 
إحدى قضايا المرأة بفنية معاصرة، إّال أنها لم 
ألي  بها  تدفع  لم  حيث  للنشر،  طريقها  تأخذ 
ناشر، فال تزال حتى اللحظة، حبيسة األدراج، 
وربــمــا يــكــون السبب فــي ذلــك حــالــة اإلحــبــاط 
للعراق،  األمريكي  الــغــزو  عقب  تملكتها  التي 
الروائية  بتجربة  مشدوهة  وقتها  كانت  حيث 
لم  الــيــوم  حتى  وتضيف:  الليندي»،  «إيــزابــيــل 
نحب، «ولم  الــذي  البعيد  روايتها «البلد  أكمل 
التحطيم  ذلــــك  قـــادنـــي  فــقــد  روايــــتــــي،  أطــبــع 
بــداخــلــي رغــمــاً عــنــي إلـــى الــنــبــش والــبــحــث في 
المثيولوجيا واألساطير وتاريخ األديان، مشيرة 
حيث  عنيفاً  أصــبــح  الحــقــاً  ذلــك  تأثير  أن  إلــى 
وجدت أن الكتابة الروائية أو أي نوع آخر من 
األدب مجرد بوح ال أكثر، بينما تحتاج اللحظة 
الراهنة إلى ما هو أكبر من البوح، حيث تحتاج 
وتقول:  وتزلزله،  الثابت  تدّك  (مداميك)  إلى 
ربما  مبحثين  على  أشتغل  وجدتني  ذلــك  إثــر 
ســيــمــثــالن عــالمــة فـــارقـــة فـــي تــاريــخــي كــلــه، 
ومنعطفاً حاداً في توجهي الثقافي، لست نادمة 
للرواية،  إهمالي  على  األحـــوال  مــن  حــال  بــأي 
ربــمــا ألنــنــي غــيــر عــابــئــة بــالــكــم والــكــثــرة على 
حساب النوع، لقد اخترت قدراً جديداً ومصيراً 
متعة  من  االختيار  ذلك  يمثله  ما  بكل  جديداً 
رضا  من  يمثله  ما  وبكل  والبحث،  االكتشاف 
المؤلفين  من  لغيري  بالنسبة  أمــا  الــذات،  عن 
في  الــروايــة  كتابة  مسألة  أن  أجــد  القطريين، 
مشكلة،  أو  أزمــــة  تــشــكــو  ال  (مــتــعــافــيــة)  قــطــر 

في  ونشط  مجتهد  الملك  عبد  د.أحمد  فهاهو 
ننسى  وال  خليفة،  سحر  الكاتبة  كذلك  ذلــك، 
قطر  سكان  فتعداد  وتناسب  نسبة  المسألة  أن 
في  نــرى  كما  روائيين  عــدد  بتفريخ  يسمح  ال 
التي  الكتابة  حالة  وعن  غيرها.  أو  مثالً  مصر 
رواياتها  من  ألي  كتابتها  أثناء  بشرى  بها  تمر 
تــقــول ربــمــا ال يــعــرف الــقــارئ 
دوافـــــع الــمــؤلــفــيــن والــبــاحــثــيــن 
(دوخــة  التعب  ذلــك  وراء  مــن 
الرأس) واإلرهاق الذي يجنونه 
اثنتي  طيلة  مكوثهم  وراء  من 
وربما أكثر  عشرة ساعة يومياً 
وراء  الــزمــن  مــن  عقد  وطيلة 
مكاتبهم ومن حولهم المراجع 
بأصابعهم  يضغطون  الكثيرة، 
الكمبيوتر،  مفاتيح  لوحة  على 
ينظر هــؤالء الــقــراء إلــى األمــر 
وأنهم  زائــدة  رفاهية  باعتباره 
لكنهم  ســالــفــة)  عــنــدهــم  (مــــا 
لنا  تعيد  الكتابة  أن  عــرفــوا  لــو 
فوضانا،  تنظم  وأنــهــا  تــوازنــنــا، 
وأنـــهـــا تــســهــم وإلـــــى حـــد بعيد 
يحدثها  التي  الفوضى  بترميم 
فعبر  اآلخرين-  كل  اآلخرون- 
إصالح  محاوالت  تنشأ  الكتابة 
مــا يــحــدثــونــه مــن خــــراب، لـــذا ال مــنــاص هنا 
ناشر  عن  البحث  أي  االنتشار،  عن  البحث  من 

وموزع يوزع مؤلفاتك في كل مكان.

قلة الروائيين
أن  السر  تاج  أمير  الدكتور  أّكــد  جانبه  ومن 
يأتي  بقطر  األدبــي  المشهد  عن  الرواية  غياب 
نتيجة لقلة اإلصدارات في هذا الصنف األدبي، 
وندرة الكّتاب الذين يكتبون الرواية، الفتاً إلى 
أن قطر تذخر بعدد كبير من المواهب ولكن 
على الرغم من ذلك فإن المبدعين الحقيقيين 

ال يــضــعــون الــكــتــابــة ضــمــن أولــويــاتــهــم، وعــّبــر 
الروائي أمير تاج السر عن قلقه بسبب قلة عدد 
أن األزمة تشتمل كذلك على  الروائيين مؤكداً 
القصة القصيرة خاصة بعد أن اتجه اإلبداع في 
الفنون  من  أخــرى  بأنواع  االهتمام  نحو  قطر 
أبرزها على سبيل المثال الفن التشكيلي والذي 

استطاع أن يصنع قاعدة كبيرة 
من المبدعين في هذا المجال. 
ونّوه بأن أزمة المشهد الروائي 
القطري ليست بالحديثة بل إنها 
قديمة وعلى الرغم من اإلنتاج 
عدد  قدمه  الذي  الراقي  األدبي 
مـــن الــمــبــدعــيــن الـــقـــدامـــى في 
أيضاً  كانت  أنها  إال  المجال  هذا 
إلــــى أن فــصــول  ـــاً  قــلــيــلــة، الفـــت
خيوطها  تــبــدأ  الــحــالــيــة  األزمــــة 
مــن اخــتــفــاء دور الــنــشــر وعــدم 
عثور الروائي القطري على من 
يتبنى إبداعاته األدبية ويساعده 
في الوصول إلى القراء، وهو ما 
أغلب  في  يقتصر  النشر  يجعل 
أو  بلومزبري  دار  على  األوقات 
ال  أحــيــانــاً  والــتــي  الثقافة  وزارة 
يمدونها  الذين  الروائيين  تجد 
السر،  تــاج  ويضيف  بــاألعــمــال، 

هنا تتبدى لنا أسباب األزمة الحقيقية ليتضح 
أن المشكلة ال تكمن فقط في عدم توافر دور 
الــنــشــر، لكن األهـــم مــن ذلــك واألســبــق لــه هو 
العزوف نفسه عن الكتابة، وعما إذا كان النشر 
عن  األوقـــات  بعض  فــي  يغني  قــد  اإللكتروني 
قلة دور النشر يؤكد تاج السر أن هذه الطريقة 
لنشر األعمال األدبية ال تنتج في الغالب أعمال 
يتجه  أن  يــجــب  الحقيقي  الــكــاتــب  ألن  جــيــدة 
إذا  للناشرين  األمــر  يترك  ثم  الــورقــي،  للنشر 
وقــال:  إلكترونياً،  أعماله  نشر  فــي  رغــبــوا  مــا 
لدي كتب تباع إلكترونياً، لكنني أوجه أعمالي 

ويمكن  الورقي،  الكتاب  قراء  إلى  األســاس  في 
أو  مقاطع  لنشر  التواصل  بمواقع  أستعين  أن 
لإلعالن  وسيلة  يتعدى  ال  مما  الفقرات  بعض 
إلى  وأشـــار  الــورقــي.  الكتاب  حــول  التواصل  أو 
أن الــكــتــابــة عــلــى الــمــدونــات ومــواقــع الــتــواصــل 
واالكــتــفــاء بــذلــك بــعــد االســتــغــنــاء عــن الــكــتــاب 
يــكــون  أن  يــمــكــن  ال  ــــورقــــي  ال
الــمــحــك الــحــقــيــقــي الكــتــشــاف 
ــــــب، فــــاكــــتــــشــــاف كـــاتـــب  كــــــات
إال  يكون  أن  يمكن  ال  موهوب 
مــن خــالل الــكــتــاب. وعــن أهم 
بــالــروايــة  للنهوض  اقــتــراحــاتــه 
أمير  األديـــب  أوضــح  القطرية 
الروائية  الساحة  أن  الــســر  تــاج 
فـــي قــطــر بــحــاجــة إلــــى ورش 
تــدريــبــيــة تــســاعــد عــلــى تــوفــيــر 
حالة مــن الــحــراك، وقـــال: لي 
تــجــربــة إشــرافــيــة عــلــى ورشــة 
جـــائـــزة الــبــوكــر فـــي اإلمـــــارات 
متتاليين  عامين  فــي  العربية 
حــيــث كــــان يـــأتـــي إلــيــهــا كــتــاب 
موهوبون نتولى إرشادهم إلى 
يخرجوا  أن  في  نساعدهم  أن 
بـــأعـــمـــال جـــيـــدة، وقــــد أثــبــتــت 
في  كبيراً  نجاحاً  الـــورش  هــذه 
اكــتــشــاف مــواهــب مــتــمــيــزة، وأضــــاف: ورأيـــي 
وتصفية  الــــورش  هـــذه  مــثــل  عــن  اإلعــــالن  أن 
المتقدمين لها باختيار الموهوبين، ومع ورش 
الــعــمــل واإلشــــــراف الــدقــيــق يــمــكــن أن يــخــرج 
فرصهم،  أخــذوا  قد  يكونوا  لم  مبدعون  كتاب 
الذين  الــكــتــاب  أدوات  تطوير  جــانــب  إلــى  هــذا 
أمنياته  عــن  وعــبــر  قــبــل،  مــن  تــجــارب  لديهم 
بأن تشهد الساحة الروائية في قطر إنشاء دور 
نشر متخصصة في األدب ألن ذلك هو الكفيل 
حسب رأيه بأن تشق الرواية القطرية طريقها 

إلى كافة أنحاء العالم العربي.

تقلص القراء
ومن جانبها أوضحت زكية مال اهللا أن أبرز 
تكمن  القطرية  الرواية  تواجه  التي  المشكالت 
الجنس  لهذا  المتابعين  القراء  عدد  تقلص  في 
األدبي الذي يحتاج وقتاً طويالً في القراءة ربما 

يـــجـــده الــبــعــض ال يــتــنــاســب مع 
يحتاج  سريعاً  بات  الــذي  العصر 
للكتيب قليل الحجم الذي يمكن 
إليه  يتنقل  مكان  أي  في  حمله 
القارئ وقراءته في أسرع وقت 
السبب  أن  إلــى  مشيرة  ممكن، 
القارئ  يدفع  قد  الــذي  األساسي 
على  والــصــبــر  الـــروايـــة  لمتابعة 
قراءتها هو أن تكون قد حققت 
ضـــجـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــمــســتــوى 
يتحدثون  الــنــاس  جعلت  األدبـــي 
ذلــك  وراء  مـــن  فــيــحــقــق  عــنــهــا، 
الروائي الكثير من الشهرة الذي 
أما  لقرائه،  الوصول  من  تمكنه 
فــيــمــا غــيــر ذلـــك فــمــن الصعب 
إلى  بأعماله  الــروائــي  يصل  أن 
أن  اهللا  مــــال  وأكــــــدت  الــــنــــاس، 
ـــســـاحـــة األدبـــــيـــــة بـــشـــكـــل عـــام  ال

تحتاج  حيث  الثقافي،  الخطاب  لتجديد  تحتاج 
تلبي  مختلفة  بطريقة  تكتب  أن  إلــى  الــروايــة 
متطلبات العصر الحديث، وبحيث ال تستغرق 
للقراءة، وأضافت قائلة: أشعر أن  طويالً  وقتاً 
الشعر بات يقرأ أكثر من الرواية لذلك السبب، 
األزمــات  من  للخروج  االقتراحات  أهــم  وعــن 
على  أكدت  القطرية  الرواية  لها  تتعرض  التي 
ضرورة العمل على اكتشاف المواهب الجديدة 
المواهب  وتشجيع  األدبــيــة  األجــنــاس  كافة  في 
يعود  أن  يجب  كما  الــثــقــافــة،  وزارة  قبل  مــن 
المهرجان الثقافي بفعالياته التي كانت قادرة 

األمسيات  ارتــيــاد  على  الجمهور  تشجيع  على 
اتحاد  أو  جمعية  إنشاء  ضــرورة  مع  الثقافية، 
لــلــكــتــاب إلعـــــداد نـــشـــاط الــمــبــدعــيــن وطــبــاعــة 
كتبهم، أو هيئة ما تجمعهم، وتتولى شؤونهم 
اإلبداعية وتحل مشكالتهم، وتسهم في إخراج 
أنواعها  اخــتــالف  على  ومؤلفاتهم  إبــداعــاتــهــم 
وتعرفهم  عنهم  وتعرف  العالم  أنحاء  كل  إلى 
لــلــعــالــم. وأضـــافـــت: لـــدي ٧ كــتــب ال أجـــد من 
تجد  لــم  إذا  األدراج  حبيسة  وستظل  يطبعها 
من يدعمها، مشيرة إلى ضرورة تكاتف كافة 
الجهات المعنية لدعم المبدع بدءاً من اإلعالم 
الذي يلعب دوراً هاماً في إيصال المنتج األدبي 
أزمــة  عــن  اهللا  مــال  تحدثت  ثــم  المتلقين  إلــى 
دور النشر مؤكدة أنها تعتبر األزمة األكبر في 
نعاني  والــذي  عموماً  األدبــي  اإلنتاج  ضعف  ظل 
منه، وتضيف نحن كمبدعين قطريين ما زلنا 
نتحمل عبء الطباعة واإلنتاج والتوزيع والنشر، 
وما زلنا ال نمتلك ناشرين خاصين بنا، فكيف 
يمكن ألي مبدع منا أن يصدر رواية؟، وأكدت 
أن األزمة ال تكمن في مجال الرواية فحسب 
بل اإلنتاج األدبي ككل. وذكرت 
األســبــاب  مــن  جملة  اهللا  مـــال 
التي أدت إلى قلة اإلنتاج األدبي 
في  االســتــمــراريــة  عــدم  أهمها 
تشجيع اإلبداع، ما جعل المبدع 
يتوارى عن الساحة األدبية ألنه 
ال يأخذ حقه كمبدع وككاتب، 
ومـــع أن هــنــاك نــــدوات أدبــيــة 
كافية  غير  ولكنها  وملتقيات 
المبدع  بين  الــتــواصــل  لتعزيز 
يبقى  ال  وبالتالي  وجــمــهــوره، 
أمــــــــام الــــمــــبــــدع الــــــــذي يـــريـــد 
يــطــرق  أن  إال  االســـتـــمـــراريـــة 
الــخــارجــيــة  دور الــنــشــر  أبــــواب 

لتتكفل به وترعاه.

حس المجتمع
ـــــؤكـــــد الـــــــروائـــــــي ظـــافـــر  وي
اإللكترونية  والمواقع  المدونات  أن  الهاجري 
للروائي للوصول  بديالً  ال يمكن أن تكون حالً 
بأدبه للمتلقي كما أنها ال تغني أبداً عن المقروء 
والمرئي والمسموع من اإلعالم، إال أنه ال غنى 
عنها .. فهناك من يتابع وبشغف المواقع األدبية 
وكالهما  الكتاب  عــن  يستغني  ال  مــن  وهــنــاك 
مكمل لآلخر، إال أنه في اآلونة األخيرة نشط 
البعض في المدونات والمواقع اإللكترونية، ما 
شتى  في  المبدعين  جديد  متابعة  للكثير  أتــاح 
أنحاء العالم، وعن رأيه في الخطى التي تسير 
أنها  الهاجري  أوضــح  القطرية  الــروايــة  عليها 
الــروائــي  األدب  ألن  وذلـــك  مستمر  تــطــور  فــي 
يــعــتــبــر حـــس الــمــجــتــمــع، مـــؤكـــداً أنـــه فـــي تلك 
المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة من تطور 
والصعد،  األوجــه  كافة  في  الناس  كل  يشاهده 
يحث كذلك المجتمع بكافة فئاته الخطى نحو 
هي  الــروايــة  أن  نجد  وبالتابعية  التطور،  هــذا 
المراحل  تلك  تعكس  أن  على  القادرة  الوحيدة 
بجميع مفرداتها، وأضاف: ال نستطيع أن نغفل 
دور المراكز الشبابية الذي أصبح متزايداً يوماً 
األدبية  الصالونات  انتشار  وكذلك  اآلخــر،  بعد 
والمهرجانات الثقافية التي أصبحت تمأل العام 
بأكمله، فهي وإن كانت بسيطة أو قليلة إال أنها 
تعكس توجه الدولة في رعاية هذا التطور في 
وعن  الجميل،  األدب  فنون  من  جداً  مهم  فن 
خاصة  اإلبــداعــيــة  العملية  لتطوير  اقــتــراحــاتــه 
رأيــه  راٍو  لكل  أن  الــهــاجــري  أّكــد  منها  األدبــيــة 
تكون  أن  المهم  وأن  يــطــرح،  فيما  الشخصي 
هذا  فــي  والمبدعات  للمبدعين  مظلة  هناك 
والقصص  الــروايــات  أروع  يثمر  كــي  المنحى 
الــفــرد  حــالــة  أو  المجتمع  حــالــة  تعكس  والــتــي 
المجتمع  يسير  التي  الفكرية  الحالة  حتى  أو 
القصوى  االســتــفــادة  تتم  ذلــك  وعــلــى  نــحــوهــا، 
من  المتلقي  يستفيد  حين  الروائي  األدب  من 
بين  المطروحة  الــمــادة  فــي  المضيء  الجانب 

يديه إن كانت كتاباً أو دراما تليفزيونية.
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لقلة إنتاجها وعدم توافر دور نشر ترعاهالقلة إنتاجها وعدم توافر دور نشر ترعاها

الرواية غائبة عن المشهد األدبي في قطرالرواية غائبة عن المشهد األدبي في قطر

الـــحـــكـــومـــيـــة ــــســــات  ــــؤس ــــم ال ــــدة  ــــان ــــس م دون  ــــــــه  ذات يــــفــــرض  ـــي  ـــق ـــي ـــحـــق ال اإلبـــــــــــداع  ـــــر:  ـــــاص ن بــــشــــرى 

كتب - أشرف مصطفى:

بكل  مرآته  فهي  المعاش،  وواقــعــه  للمجتمع  انعكاساً  تُعتبر  الــروايــة 
األدبــيــة  الــخــطــابــات  على  يتعسر  قــد  مــا  تــطــرح  أن  وتستطيع  تفاصيله 
الثقافية  والتغيرات  االجتماعية  التحوالت  رصــد  حيث  من  األخـــرى، 
والتطورات البيئية والمعيشية وانعكاساتها في حياة األفراد، بل والتعبير 
المختلفة  للمشكالت  الــحــلــول  طـــرح  ثــمــة  ومـــن  والــتــقــالــيــد،  الــقــيــم  عــن 
والمتعلقة بوجود الصراعات النفسية واالجتماعية حسب رؤية الكاتب، 
وفيما يخص التجربة الروائية القطرية، فقد دخلت إلى الخدمة بمجال 
األدب من الجانب االجتماعي واإلصالحي شأنها في ذلك شأن أي رواية 
هذا  بها  مر  التي  الحداثية  لألشكال  وانتقالها  تطورها  ولكن  العالم  في 
دور  تــوافــر  وعـــدم  إنتاجها  لقلة  بطيئاً  جــاء  العالم  فــي  األدبـــي  الجنس 

مراحل  كافة  في  زالــت  ما  ذلــك  من  الرغم  على  أنها  إال  ترعاها،  نشر 
وقضاياه  همومه  من  العديد  وتتناول  بالمجتمع  مرتبطة  ظلت  نشوئها 
من  الرغم  وعلى  والعاطفية،  والثقافية  والنفسية  الفكرية  وصراعاته 
ظلوا  الذين  الموهوبين  من  بعدد  تمتعت  القطرية  الرواية  أن  إال  قلتها 
يحملون الحلم بانتشارها وجعلها صاحبة دور ريادي هام في المجتمع، 
وقد استطلعت [ آراء كوكبة من المثقفين والكّتاب حول الرواية 
في  الــروائــي  المشهد  ضعف  بخصوص  مالحظاتهم  ودونــت  القطرية. 
تفيد  لعلها  اقتراحاتهم  من  عــدداً  يقدمون  تجعلهم  أن  وحاولت  قطر، 
األخيرة  اآلونة  في  الرواية  حظيت  أن  بعد  خاصة  األزمة  تلك  حل  في 
باهتمام كبير من النقاد والدارسين والباحثين لدى المجتمعات المثقفة 
اإلنــســان  بمصير  للوعي  فنية  أداة  باعتبارها  الــعــالــم.  أنــحــاء  كــافــة  فــي 

ونفسياته وسلوكياته، والواقع اليومي الذي يعيشه المجتمع.

زكية مال اهللا: 
أبرز المشكالت 

التي تواجه 
الرواية القطرية 

تكمن في تقلص 
عدد قرائها

ة زك أمير تاج السر: 
النشر اإللكتروني 

ال يمكن أن يكون 
المحك الكتشاف 

كاتب

ظافر الهاجري: 
انتشار الصالونات 
الثقافية يعكس 

توجه الدولة في 
رعاية األدب

ألأأ

أمير تاج السربشرى ناصرزكية مال اهللاظافر الهاجري



كتب - كريم إمام:

الفنانين  مــن  عـــدد  أفــعــال  ردود  تباينت 
اإلدارة  أداء  حــــول  الــمــبــدئــيــة  الــتــشــكــيــلــيــيــن 
القطرية  الجمعية  إدارة  بمجلس  الــجــديــدة 
للفنون التشكيلية بعد أن فاز رئيس الجمعية 
الفنان يوسف السادة باالنتخابات التي جرت 
على  أجمعوا  ولكنهم  الماضي.  الشهر  مطلع 
نوايا  صدق  مدى  ستكشف  المقبلة  األيــام  أن 
منحهم  ضــرورة  مؤكدين  الجديدة،  اإلدارة 
الوقت الكافي قبل الحكم عليهم. وخالل هذا 
عدد  وآمــال  تطلعات  على  نتعّرف  التحقيق 
من التشكيليين تجاه مجلس اإلدارة الجديد 
الفنانين  مـــن  مــجــمــوعــة  مـــن  يــتــكــّون  الــــذي 
الــشــبــاب، كــمــا ســنــتــعــّرف عــلــى مــا يـُـمــكــن أن 
وما  الجمعية،  تجاه  القطري  الفنان  يُقّدمه 
كما  للفنانين،  الجمعية  تُــقــّدمــه  أن  يُمكن 
ما  حــيــال  التشكيليين  نــظــر  وجــهــة  نــعــكــس 

ينقص الجمعية في الوقت الحالي.
في البداية يرى الفنان علي حسن الجابر 
أن الوقت ما زال باكًرا إلبداء رأي- ولو أّولي 
حيث  للجمعية،  الجديدة  اإلدارة  أداء  في   -
وتابع  ــا،  رســمــًيّ الجمعية  الرئيس  يتسلم  لــم 
طموًحا  لديهم  أن   - كالمهم  حسب   - قائال: 
هناك  زالـــت  مــا  وبــالــطــبــع  األفــضــل،  لتقديم 
لها  قديمة  تــراكــمــات  فــي  متمثلة  مــعــّوقــات 
يُوجد  فالجمعية  الماضية،  بـــاإلدارة  عالقة 
بّد  وال  الثقافي «كــتــارا»  الــحــي  فــي  مــقــّرهــا 
الثقافي،  الحي  هذا  توّجهات  مع  تتماشى  أن 
بـــوزارة  مرتبطة  الجمعية  أن  ننسى  ال  كما 
العمل والشؤون االجتماعية، ووزارة الثقافة 
والفنون والتراث، إضافة إلى «كتارا» أي أنها 
تتبع عّدة جهات، فال بّد من منحهم الوقت 
لُيحّددوا توّجهاتهم، خصوًصا أن كلهم جدد 
وشباب لديهم طموح لخدمة الفن التشكيلي 
في قطر، مؤكًدا أن ميزتهم تتمثل في أنهم 
يقدرون اآلخر كبيًرا كان أو صغيًرا. وأضاف 
قائالً: في النهاية هذا العمل يُعد تطّوًعا من 
كأعضاء  ألنفسهم  وليس  القطري  الفن  أجل 

مجلس إدارة أو لمصالح شخصية.
شك  ال  الجديدة  اإلدارة  أن  الجابر  وأّكـــد 
أن  مــوّضــًحــا  الــســابــقــة،  اإلدارة  مـــن  أفــضــل 
جــّيــدة  عــالقــات  لــهــا  يــكــون  ان  بـــّد  ال  اإلدارة 
من  الــعــالقــات  هــذه  تــقــوم  وأن  الفنانين  مــع 
خالل قيم ومعايير، واعتبار للخبرة والعمر 
ان  من  فبالرغم  قــائــالً:  واستطرد  الزمني. 
والــرســوم  األصــــوات  فــي  يــتــســاوون  الفنانين 
واإلشــتــراكــات، اال انــه البــد من التفريق بين 
يُقّيموا  وأن  الجدد،  والفنانين  الخبرة  ذوي 
ـــقـــدروهـــم ولــيــس كــمــا كــانــت  األشـــخـــاص ويُ
اإلدارة السابقة تتعامل بال تفرقة بين الكبير 
والصغير، حيث إنني شهدت على معامالت 
الـــرّواد  مــن  يُــعــّدون  فنانين  مــع  الئــقــة  غير 
من  مطلوب  إنه  وقال  للجمعية.  المؤسسين 
وتطلب  تسعى  أن  تطوعية  دامــت  ما  االدارة 
ومؤسسات  الهيئات  أو  الـــوزارات  من  الدعم 
الــــدولــــة، أو الــجــهــات الـــخـــاصـــة، وهــــو أمــر 
حكومية  مؤسسات  في  به  ومعمول  موجود 
لهذه  خدماتها  تقدم  أن  عليها  كما  أخــرى، 
الــجــهــة الــراعــيــة وهــــذه صــفــة أســاســيــة من 
صــفــات الــجــمــعــيــة. وأشـــــار إلــــى أنــــه عــنــدمــا 
يعرف الفنان أن هناك ادارة تخدمه وتخدم 
األكيد  فمن   ، عام  بشكل  التشكيلية  الحركة 
الدعم.  يحتاج  فالفنان  معها  سيتجاوب  أنه 
البد  الــخــارجــي  المستوى  على  أنــه  وأضـــاف 
عــلــى الــجــمــعــيــة ان تــبــحــث عـــن الــمــشــاريــع 
مع  والتعاون  المختلفة،  والــورش  واألنشطة 
وتكوين  الخارجية،  والجمعيات  المنظمات 
شـــراكـــات وأفـــق اكــبــر خـــارج نــطــاق الــدولــة، 
الحال  هو  كما  القطري  التشكيلي  الفن  لنشر 
يبحث  لشخص  يحتاج  مــا  وهــو  النقابة  مــع 
ويتعلم من الجمعيات االخرى خارج الوطن 
مماثلة  جمعيات  هناك  أن  وأوضــح  العربي. 
فــي الــخــلــيــج والــعــالــم الــعــربــي يــبــحــثــون عن 

الشخصيات  من  حتى  او  الــرعــاة  من  الدعم 
المعروفة التي من الممكن أن تكون شاعًرا 
او أديبًا، تُطرح جوائز بأسمائهم مثل جائزة 
سعاد الصباح في الكويت على سبيل المثال، 
ــتــاج الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة، والــتــي  الــتــي هـــي ن
وغيرها  الشخصية،  لهذه  بالفكرة  تقدمت 
الــعــديــد مــن االفــكــار والــتــجــارب الــتــي يمكن 
مساحة  لديها  الجمعية  أن  وأّكــد  استلهامها. 
للمقر  يــكــون  أن  بـــّد  وال  لــلــحــركــة،  كــبــيــرة 
شخصية  أهــواء  هناك  تكون  وأّال  استقاللية 
أو استغالل، وفي نهاية حديثه تمنى ألعضاء 
والــخــيــر  الــتــوفــيــق  الــجــديــد  اإلدارة  مــجــلــس 
والنجاح، وان شاء اهللا تكون الجمعية «بيت 
وتساند  جميعاً،  لهم  وحضن  التشكيليين» 
الــفــنــان فـــي مــشــاكــلــه حــتــى عــلــى الــمــســتــوى 
االجتماعي، وتمنى أن تصل لمستوى النقابة 
يملكون  ال  فهم  فرصة  نعطيهم  أن  وتمنى 

عصا سحرية لحّل المشاكل.
إنه  فقالت  الــهــاجــري  موضي  الفنانة  أّمــا 
حتى اآلن لم يحدث شيء حتى يتم إبداء رأي 
حول المجلس الجديد، خصوًصا أن أمر كهذا 
قد يقلل من قدرهم، أو يعطيهم حجم أكبر 
جديدة  وجــوه  أنهم  خصوصا  حجمهم  مــن 
طويل  وقت  الى  تحتاج  الماضية  والتراكمات 
هناك  أن  رأت  لكنها  تنظيمها،  يــتــم  حــتــى 

حركة سريعة.
أن  فــي  تتمثل  نقطة  أهـــّم  إن  وأضــافــت: 
كعائلة  الجمعية  هذه  كفنانين  جميًعا  نعتبر 
كبيرة، وهذه العائلة ال شك يحدث بداخلها 
تقصير من بعض األشخاص، او ضعف من 
البعض اآلخر لكن في النهاية كعائلة ال بّد أن 
مساندة بعضنا بعًضا، وبالطبع ستكون هناك 
بسيطة  وعـــــداوات  مختلفة،  نــظــر  وجــهــات 
وهـــو مـــا حـــدث مـــع تـــراكـــم الــمــشــاكــل خــالل 
شخص  هناك  دائما  ولكن  الماضي،  االدارة 
وأوضحت  االمــور.  ترتيب  يعيد  رشيد  كبير 
يد  فـــي  اإلدارة  تــكــون  أن  الــجــمــيــل  مـــن  أنـــه 
العاطفة  عليه  تغلب  فالفنان  بحت،  إداري 
كان  فإذا  طبيعي،  شيء  وهذا  األحيان  بعض 
ا يمكن أن يميل دون أن يشعر  ا زيتًيّ تشكيلًيّ
المثالين.  أو  النحاتين  حساب  على  للزيتيين 
المشاركين  الفنانين  اخــتــيــار  إن  وأضــافــت: 
عن  تــحــّدد  أن  بــّد  ال  المختلفة  األنشطة  فــي 
طـــريـــق نــوعــّيــة الـــمـــشـــاركـــات وجـــودتـــهـــا في 
الداخل والخارج، وال بّد أن تقوم بذلك لجنة 
تخصص  كــل  مــن  مختلفين  فــنــانــيــن  تــضــم 
ليتم اخــتــيــار األعــمــال الــتــي ســتــشــارك بــدون 
خالل  من  وانما  حساسيات  هناك  تكون  ان 
جدول يحّدد أدوار الفنانين، فمن شارك في 

يكون  أدائـــه،  في  نشًطا  وكــان  معارض  عــدة 
لــه مــيــزة عــلــى الــذيــن ال يــشــاركــون أو غير 
مسؤولة  كانت  إذا  مــا  وبفرضية  النشطين. 
عن الجمعية قالت إنها ليست إداريــة، ولكن 
يفّضل فصل العمل االداري عن العمل الفني، 
ل  يُفَضّ لــذا  فنان،  اآلن  الرئيس  أن  موضحة 
لألمور  لينتبه  إداري  شخص  تعيين  يتم  أن 
اإلدارية التي قد تفوت عليه. وشّددت على أن 
المرحلة القادمة تحتاج من الفنان ان يقول 
لنفسه: انا فنان اترفع وارتقي عن التصرفات 
ان  للفنان  فالبد  كالفنان،  بــي  تليق  ال  التي 
فنه،  في  راق  هو  كما  تعامله  في  راق  يكون 

وأن يحاول القضاء على المشاكل مع زمالئه 
وعدم الدخول في معارك جانبية.

ــتــواجــد مـــن فــتــرة  كــمــا أكــــدت ضـــــرورة ال
طريق  عــن  الفنانين  يــتــواصــل  وان  ألخـــرى، 
االنترنت، ليتطلعوا على الجديد في الجمعية.
وقالت: إنها ليس لديها فكرة عن الجمعية 
المقر  كــان  أن  منذ  طويلة  منذ  فــتــرة  منذ 
شهادة  آخر  أن  موضحة  البدع،  حديقة  في 
مشاركة استلمتها من الجمعية كان في عام 

. ٢٠٠٦
وفي نهاية حديثها تمنت ان تسير االمور 
إلـــى االفـــضـــأل وأّال يــكــون هــنــاك تــســرع في 

القرارات  اخــذ  في  او  االخــريــن،  على  الحكم 
أي  ألن  تهدء،  كي  لالمور  الوقت  نعطي  وان 
كلمة ستقال اآلن يمكن ان تكون نقطة سواء 
لصاحبها طوال العمر، وان نبتعد عن كل ما 

يجرح الفنانين االخرين.
مــن جــانــبــه عــبــر الــفــنــان عــبــداهللا دســمــال 
ـــا،  عــن أعــتــقــاده بـــأن الــتــغــيــيــر كـــان ضـــروريًّ
وكان ال بّد من حدوثه منذ فترة بعد األداء 
عملية  أن  وأضــاف  الماضية،  لــإلدارة  السيئ 
قانوني  غير  بشكل  اإلدارة  على  االســتــحــواذ 

كان أمر البد من تغييره.
وأوضـــح أنــه يــرى اآلن بــأن هناك حركة 
من قبل اإلدارة الجديدة وتصريحات، فهم 
يتمكنوا  حتى  لوقت  يحتاجون  أنهم  يقولون 
من  يكتشفوه  ما  كل  وتجميع  االصــالح،  من 
أمور مهملة سواء من ناحية المبنى أو األداء 
داخــل  الــمــوجــودة  التشكيلة  ووصـــف  الــعــام، 
مجلس اإلجارة الجديد بالجيدة، وكلهم لهم 
باع في الفن وفي اإلدارة ، ونحن من جانبنا 
نسمع  أن  انتظار  وفــي  التوفيق،  لهم  نتمنى 
مع  يــتــواصــلــوا  وأن  مشاريعهم  أولـــى  منهم 

الفنانين بصورة أفضل من المجلس السابق.
قال  الجديدة  اإلدارة  مــن  المنتظر  وعــن 
دسمال أنه ال بّد من احترام قانون االنتخابات 
وحق صوت العضو، والتحلي بالشفافية، وأن 
الجمعية  تمنحه  مما  نصيبه  الــفــنــان  يــأخــذ 
من ميزات، وذلــك من خــالل إبــراز نشاطه 
أو  الجمعية  مع  سواء  فعال  لعنصر  وتحويله 
أن  بــّد  ال  وبالتالي  عــام،  بشكل  المجتمع  في 
والفنانين  الــجــديــد  المجلس  أعــضــاء  يلتقي 

لمناقشة كل تلك المواضيع.
وما  اإلدارة  مجلس  تـــرأس  إذا  مــا  وحـــول 
أوضــح  اإلطـــار  هــذا  فــي  ويقدمه  بــه  سيقوم 
التشكيلية  الجمعيات  مراسلة  في  سيبدأ  انه 
تبادل  عملية  وتفعيل  الخليج،  في  المشابهة 
والعربية،  الخليجية  الـــدول  فــي  الــمــعــارض 
وبــحــث عــمــلــيــة الــمــشــاركــة فـــي الــمــنــاســبــات 
والعالم  العربي  العالم  فــي  الفنية  الثقافية 
إلى  إضافة  المختلفة،  البيناليات  مثل  ككل 
يوصل  الكتروني  موقع  انــشــاء  على  الــحــرص 
أخبار الجمعية ويسهل االتصال بين األعضاء.

في  الفنانين  مــن  الــمــطــلــوب  وبــخــصــوص 
هناك  بــأن  اعتقاده  عــن  عبر  الحالي  الــوقــت 
مشكلة في المقر، الذي البد أن يتسع حيث 
واليكفي العدد  من المالحظ أنه صغير جداً 

الموجود من أفراد الجمعية.
كــمــا أشـــــار إلــــى ضــــــرورة اســتــقــطــاب كل 
الـــخـــبـــرات الـــمـــوجـــودة فـــي الــبــلــد، وتــحــفــيــز 
الفنانين  أعمال  تقييم  في  النقدية  الناحية 

على  اإلطــــالع  وتــعــزيــز  الجمعية  ومــعــارض 
ـــتـــجـــارب الــعــالــمــيــة مــــن خـــــالل الـــنـــقـــد أو  ال

استضافة أعمال عالمية.
الضمير  تمثل  الجمعية  أن  دسمال  وأّكــد 
ـــّد أن تــعــمــل على  ـــذا ال ب الــفــنــي الــقــطــري، ل
الخاصة  النشرات  وإصــدار  المعارض،  توثيق 
عن  النقدية  األبــحــاث  ونشر  الفناين،  بإنتاج 
بحث  وأيضاً  الفنية،  المواضيع  أو  المعارض 
هناك  تجعل  التي  الفنية  المسابقات  موضوع 
الفنانين  بين  فقط  ليس  التنافس،  من  نــوع 

وانما بين أفراد المجتمع ككل.
أدنى  بحّد  حالًيا  المطلوب  أن  على  وشّدد 
الجديدة،  اإلدارة  مــع  بإيجابية  التعامل  هــو 
ــــداء الـــرأي  وذلـــك عــن طــريــق الــمــشــاركــة وإب
وعــلــى  الــــمــــدة،  نــصــف  بــعــد  األداء  وتــقــيــيــم 
األعضاء  بــآراء  تسترشد  ان  الجديدة  االدارة 

وأفكارهم.
فــــي حـــيـــن كــــــان لـــلـــفـــنـــان عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
بداية  فــي  أشـــار  حيث  آخــر  رأي  الــمــطــاوعــة 
الجمعية،  مع  تواصل  هناك  ليس  أنه  حديثه 
مـــؤكـــًدا أنــهــا أقــامــت مــعــرض «الــفــروســيــة» 
أو  يخبره  ولــم  الفنانين  من  عــدد  واخــتــاروا 

يتصل به أحد.
وأضــــــاف قــــائــــالً: أنــــه كــعــضــو ســـابـــق في 
 ٢٠٠٦ عـــام  حــتــى   ٢٠٠٣ عـــام  مــنــذ  المجلس 
على  الجمعية  تــحــرص  أن  بــّد  ال  أنــه  يعتقد 
أمام  صورته  وعلى  وأدائــه  الفنان،  تطلعات 
المجتمع، مشيًرا إلى أنه خالل فترة الرئيس 
السابق محمد العتيق أقيم مشروع بالتعاون 
جعل  ثــانــي  آل  قــاســم  بــن  فيصل  الــشــيــخ  مــع 
برجي  تــزيــيــن  خـــالل  مــن  بــصــمــة  للفنانين 
ســيــتــي ســنــتــر بــلــوحــاتــهــم فـــي الـــبـــرج االول 
أدوار  وضمت  أبــراج،   ٥ اجمالي  من  والثاني 
الــبــرج اعــمــال جــمــيــع الــفــنــانــيــن الــذيــن كــانــوا 

اعضاء في الجمعية.
الجمعية  تــكــون  أن  يطمح  إنـــه  وأضــــاف: 
التشكيلي  الــفــن  عــن  الــمــســؤولــة  الــجــهــة  هــي 
في  الفنان  دمــج  عن  والمسؤولة  قطر،  في 
او  ــا  داخــلــًيّ ســـواء  المختلفة  الفنية  المشاريع 
خـــارجـــيـــا، وانــــخــــراط الــفــنــانــيــن فـــي انــشــطــة 
وفعاليات الجمعية، فإذا لم يكن للفنان دور 

فما وظيفة مجلس االدارة.
لشخص  تــحــتــاج  الجمعية  أن  إلـــى  وأشــــار 
واٍع، وفنان وله عالقات مع الفنانين داخليا 
ويعرف  يتحمل  قــوي  فنان  أي  وخــارجــيــن، 
كيف يتصّرف في إدارتها، فإذا كانت اإلدارة 
اإلدارة  كانت  واذا  قوّية  الجمعية  كانت  قوّية 
ضعيفة كانت الجمعية ضعيفة، موضًحا أنه 
ألن  االدارة،  مجلس  في  يكون  ان  يتمنى  ال 
ألن  التشكيلي  والفنان  المبدع  تذبح  اإلدارة 
ستتضيف  فماذا  للجمعية  يكون  كله  الوقت 

لي كفنان في نهاية األمر.
العتيق  محمد  الــســابــق  الــرئــيــس  أن  وأكـــد 
يُقّدر  دعــم  على  يحصل  أن  واستطاع  سعى 
ــــال، والــرئــيــس واألعـــضـــاء لم  ـــــ٥٠٠ الـــف ري ب
التي  اعمالهم  مقابل  امــوال  أي  على  يحصوا 

قّدموها.
مشّدًدا على ضرورة أن يُؤّسس كل واحد 
نــفــســه بــشــك صــحــيــح، حــتــى يــظــهــر بالشكل 
على  اإلدارة  تكون  أن  والمفترض  الصحيح، 
دراية بمتطلبتنا كفنانين، وإذا عرف اإلداري 
سُيقّدمه  مــا  الجمعية  رأس  على  الــمــوجــود 
ــا فـــقـــط يـــكـــون فــــي مــكــانــه  لــلــجــمــعــيــة فــهــن

الصحيح.
الجمعية  أن  إلى  باإلشارة  حديثه  واختتم 
إدارة  رأســهــا  وعــلــى  بــالــدعــم،  حــالــًيــا  تحظى 
ـــعـــرف مــــــاذا ســـتـــقـــدم، ومـــــاذا  جــــديــــدة ال ن
حدثت  وقد  إداراتها،  مجلس  أعضاء  سيفعل 
يُمكن  فــال  الجمعية،  قــانــون  فــي  خــروقــات 
الرئيس  تقديم  دون  جــديــد  رئــيــس  تنصيب 
الجمعية  اقــامــوا  أنهم  كما  استقالته،  السابق 
العمومية في مكان غير مقر الجمعية، ولم 

يحضرها كل الفنانين وإنما قلة فقط.
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الفنانون ينتظرون عودة الروح لـ «بيت التشكيليين»الفنانون ينتظرون عودة الروح لـ «بيت التشكيليين»
بعد انتخاب مجلس إدارة جديد

فنه،  في  راق  هو  كما  تعامله  في  راق  يــكــون هــنــاك تــســرع في يكون  إلـــى االفـــضـــأل وأال

علي حسن الجابر

من أعمال الفنان عبدالرحمن المطاوعة

من أعمال الفنان عبداهللا دسمال

من أعمال الفنان علي حسن الجابر

عبدالرحمن المطاوعةعبداهللا دسمالموضي الهاجري

توّجهاتها لتحديد  الوقت  بعض  ويلزمها  جهات  عــّدة  تتبع  الجمعية  الجابر:  حسن  علي 

ــطــري ــق ال ــي  ــن ــف ال ــر  ــي ــضــم ال ــل  ــمــث ت أن  ــجــب  ي ــجــمــعــيــة  ال دســــمــــال:  ـــداهللا  ـــب ع

التشكيلي الفن  عن  المسؤولة  الجهة  الجمعية  تكون  أن  أطمح  المطاوعة:  عبدالرحمن 

الفني العمل  عــن  للجمعية  اإلداري  العمل  فصل  مــن  بــّد  ال  ــهــاجــري:  ال مــوضــي 



المبكرة  الــعــوضــي  حصة  د.  بــدايــات  ڈ 
تـــركـــت بــصــمــتــهــا واضـــحـــة عــلــى حــيــاتــك 
الطفلة  الــعــوضــي  حــصــة  د.  عـــن  حــدثــيــنــا 

وبدايات التكوين التي أثرت فيك؟
- مــن بــدايــة تكويني وأنــا أحــب الــوحــدة، 
وأحب التخيل، وأحب األوراق والكتب حتى 
قبل أن أتعلم القراءة، كنت أقرأ الصور التي 
تسرقني  كانت  أخــتــي،  ومــجــالت  كتب  فــي 
كنت  صــوره،  خــالل  من  السندباد  حكايات 
األول  الصف  دخلت  وعندما  صــور،  قارئة 
طالسم  أفــك  بــدأت  أنني  نفسي  أصــدق  لم 
الحروف، وما إن انتهى الصيف حتى ختمت 
القرآن الكريم كامال تالوة ال حفظا، وفي 
وجدت  «الخور»،  مدينة  في  الثانية  السنة 

نــفــســي وحـــيـــدة فــاجــأتــنــي في 
الكبيرة،  مكتبته  خــالــي  بــيــت 
لكنها كانت كتبا كبيرة، عثرت 
عـــلـــى ضـــالـــتـــي فــــي «مــجــنــون 
لي  إطــاللــة  أول  ولعلها  ليلى» 

على الشعر.
البداية  من  الــديــوان  أخذني 
إلـــى الــنــهــايــة، ســحــرنــي إيــقــاع 
يأخذني  لم  وتفعيالته،  شوقي 
الــنــص ومـــحـــتـــواه، لــكــن أذنـــي 
بـــــدأت تــتــعــود اإليــــقــــاع، كنت 
التي  أختي  مكتبة  على  أسطو 
كــــان خـــالـــي يــخــصــهــا بــالــكــتــب 
بــشــكــل مــســتــمــر، كـــانـــت تــنــام 
الكتب  فأسحب  الظهيرة  فــي 
أقبلت  خــلــســة  ســريــرهــا،  مــن 
الــروايــات،  كتب  على  صغيرة 

حياة  وعــشــت  هيجو  فيكتور  عــالــم  دخــلــت 
بـــؤســـائـــه، وارتـــقـــيـــت مـــع إمــيــلــي بــرونــتــي 
وأنــا  ووجــدتــنــي  ويــذريــنــج،  مرتفعات  إلــى 
ابــنــة الــســنــوات الــثــمــانــي أكــتــب شــعــرا. وفــي 
بعض  مع  وقعت  االبتدائي  السادس  الصف 
أال  على  تنص  صــداقــة  اتفاقية  صديقاتي 
ولكنهن  أبـــــدا،  صــديــقــاتــهــا  ـــا  إحـــدان تــتــرك 
فكتبت  وإحــبــاط  حـــزن  فانتابني  تركنني 

إليهن شعرا أقول فيه :
يا خائنين العهد يا ناسين هل خنتمونا أم 

نحن الخائنونا ؟
باهللا إني قد حلفت يمينــا أال أخون العهد 

مهما يكونــا
ـــة بــــدأت أكتب  وفـــي الــمــرحــلــة اإلعـــدادي
الــقــصــة، وكــنــت أنــشــر فــي جــريــدة الــعــرب 
ومــجــلــة الــعــروبــة كـــان عــمــري وقــتــهــا ١٣ 
عــامــا وكــنــت أنــشــر بــاســم مــســتــعــار «بــنــت 
لم  أنــا،  مــن  أحــد  يعرف  يكن  لــم  الخليج» 
العائلية  الــتــقــالــيــد  مــن  خــائــفــة  وقــتــهــا  أكـــن 
فــأنــا كــنــت مــتــمــردة داخــلــيــا، ولــكــنــي كنت 
إذا  واإلحــبــاط  بالفشل  الــشــعــور  مــن  أخـــاف 
واجهني أحدهم بنقد ما أكتب بأنه سيئ . 
وكان يربطني بوالدي شعور عميق بالحب 
والــدفء واألمــان وكان القطب الذي تدور 
الــدافــعــيــة  يمنحني  كـــان  طــمــوحــاتــي  حــولــه 
المركز  على  أحــصــل  دائــمــا  فكنت  ألتــفــوق 
األول بين زميالتي بالدراسة وكان يفتخر 
بــي كــثــيــرا، وعــنــدمــا أحــصــل على هــديــة أو 
فارقني  وفجأة  إليه.  أهديها  تفوق  جائزة 
أبي وفارق الحياة كانت صدمة مروعة في 
حياتي فقدت بفقده الدافع إلى التفوق وما 
يستحق  ال  شيئا  وكأن  لنتائجي  أهتم  عدت 

بعده أن أتفوق من أجله.
ڈ مــاذا عن دخولك مجال اإلذاعــة في 

سن مبكرة وما الذي كنت تقدمينه ؟
األول  بــالــصــف  وأنـــــا  اإلذاعـــــــة  دخـــلـــت   -
الـــثـــانـــوي وشــــاركــــت فــــي بــــرامــــج األســـــرة 
واألطفال وأوكل إلّي إعداد المادة التي كنت 
دخلت  عندما  األطــفــال،  لبرنامج  أقدمها 

ولكن  أمــي،  على  الكثيرون  احتج  اإلذاعـــة 
أمي أجابتهم بأنها ال ترتكب خطأ يجب أن 
أقدم  كنت  نفسها،  لتنفع  ذاتها  على  تعتمد 
أسبوعيا  مرتين  األســرة  برنامج  في  فقرة 
فيها  أقـــدم  كنت  قــهــوة»  فنجان   » بعنوان 
بــعــض الــنــصــائــح لــلــســيــدات وأقــــدم أشــعــارا 
مثل  االجــتــمــاعــيــة  الـــحـــاالت  لبعض  نــقــديــة 
السيدات  وكانت  الثانية،  والــزوجــة  الطالق 
وشــغــف،  بــاهــتــمــام  الــفــقــرة  لــهــذه  يستمعن 
انطوائية  شخصيتي  أن  الــمــفــارقــات  ومــن 
بــطــبــيــعــتــهــا فــكــنــت إذا مـــا عــــدت لــلــمــنــزل 
وجـــــــاءت الـــســـيـــدات إلـــــى أمـــي 
يفاجأن بصمتي وانطوائي فكن 
نسمع  لماذا  متعجبات  يتساءلن 
لها  نسمع  وال  بــاإلذاعــة  صوتها 

صوتا في البيت ؟!
إحــــــدى  كـــــانـــــت  مــــصــــر  ڈ 
المحطات الهامة والفارقة في 
لـ  واألدبــي  األكاديمي  التكوين 
لنا  اذكـــري  العوضي  حصة  د. 
المصرية  الــمــرحــلــة  عــن  شيئا 

في حياتك؟.
- أنهيت الثانوية العامة بتفوق 
القطريين  على  األولـــى  وكــنــت 
فـــي الـــفـــرع األدبــــــي، كـــان أحــد 
أحالمي آنــذاك أن أحصل على 
في  والماجستير  البكالوريوس 
أميركا،  في  والــدكــتــوراه  مصر 
سابق  وقــت  فــي  اإلذاعـــة  دخلت  أنني  وبما 
خبرة  وحصلت  الميكروفون  مع  وتعاملت 
اإلعالم،  نحو  توجهي  كان  فقد  بسيطة  ولو 
وحصلت على بعثة إلى مصر في عام ٧٥، 
العائلة في البداية رفضت توجهي إلى مصر 
من دون محرم، أمي رفضت ووقفت ضد 
الفكرة، كان قرار أمي قاسيا علي فقررت 
اإلضراب عن الطعام، وكان ذلك بعد شهر 
بالليل  أفطر  فقط  كنت  مباشرة،  رمضان 
فاجأتني  أســبــوع،  وبــعــد  وشـــاي،  تمر  على 
تذهبي  أن  تــريــديــن  «أال  بسؤالها:  الــوالــدة 
حتى  قالت:  لماذا؟  لها:  قلت  ؟»  السوق  إلى 
تــشــتــري أغـــراضـــا لــلــذهــاب إلـــى مــصــر، لم 
أنها  حينها  عرفت  وقتها،  الفرحة  تسعني 
وما  شــيء  كــل  عندي  أنــا  لها  قلت  وافــقــت، 
إضرابي،  في  استمررت  لكنني  شيئا  أريــد 
السفر  وأوراق  البعثة  إجــراءات  أنهيت  حتى 
خــوفــا مــن أن تــرجــع أمــي فــي وعــدهــا لي، 
والــيــوم الــذي أفــطــرت فيه هــو الــيــوم الــذي 
توجهت فيه إلى مصر، ذهبت إلى القاهرة 
شخصيتي،  أثـــرت  كــبــيــرة  تــجــربــة  وكــانــت 
عرفتني أكثر إلى نفسي وإلى طبائع الناس، 
عشت مع صديقات في السكن للمرة األولى 
أتعرف عليهن، كانت أمزجة مختلفة، كنت 
وكنت  الجامعة،  فــي  ســاعــات  ســت  أمــضــي 
أتابع الدراسة وكانوا يعطوننا جريدة الكلية 
لنبيعها كل يوم اثنين فكنا نخرج في الصباح 
للفنون  العالي  المعهد  إلــى  ونذهب  الباكر 
المسرحية، ومعهد السينما، والكونسفيتوار، 
ومعهد الموسيقا العربية لنبيع تلك الجرائد 
بدفع  القطريين  نحن  نقوم  ما  عــادة  وكنا 
ثمن النسخ التي معنا إلراحة أنفسنا وكانت 
المرحلة  هذه  في  وقتها.  بقرشين  النسخة 
وكــان  بشير  مــــرزوق  د.  بــزوجــي  تــعــرفــت 
المسرحية  الــفــنــون  بمعهد  بمصر  يـــدرس 
وكان  مسرحي.  وكاتب  غنائي  شاعر  وهو 
في  معا  يلتقون  ما  دائما  القطريون  الطلبة 
النادي الثقافي القطري، والتقيت به صدفة 
بعض  في  رأيي  يأخذ  أحيانا  وكان  بالنادي 

والتف  له  أغنية  وناقشنا  وتكلمنا  أغنياته 
لسماع  وقتها  النادي  في  الطلبة  كل  حولنا 
األغنيات  ومــن  بيننا.  تــدور  التي  المناقشة 
على  فيها «حصية  رأيــي  وأخــذ  كتبها  التي 
على  فأثنيت   » بنية  يا  البيت  نبني  حصية 
األغنية  هــذه  القــت  وقــد  األغــنــيــة،  كلمات 
شهدت  المرحلة  هذه  وفي  واسعة.  شهرة 
فــجــيــعــتــي بـــوفـــاة أخــــي، وكــنــت فـــي الــســنــة 
وانطويت  نفسية،  أزمــة  لي  وسببت  األولــى 
أعادتني  صعبة،  مرحلة  كانت  نفسي،  على 
قصة  إلــى  أخي-  وفــاة  -أعني  الحادثة  تلك 

فترة  في  لإلذاعة  كتبتها  كنت 
«أقــدار  مسلسل  وهــو  مبكرة، 
الترحم» وكانت القصة تشابه 
تــمــامــا وفـــــاة أخـــــي، وعــنــدمــا 
انزعجت  القصة  تلك  تذكرت 
ـــهـــا كــانــت  كـــثـــيـــرا أحـــســـســـت أن
نبوءة سيئة لوفاة أخي بحادث 
ســـيـــارة، وكـــان مــع صــديــق له 
فــي الــســيــارة، الــحــادث نفسه، 
تـــفـــاصـــيـــل الــــــوفــــــاة كـــنـــت قــد 
كــتــبــتــهــا، عــنــدمــا عــلــمــت نفس 
أحسست  صــعــقــت،  الــتــفــاصــيــل 
التفاصيل  هذه  عشت  قد  أنني 
ـــــذي كــتــبــتــه،  فـــي الــمــســلــســل ال
بــعــدهــا تــوقــفــت عـــن الــكــتــابــة، 

أحسست بتشاؤم.
ــــعــــد الــــتــــخــــرج شــــاركــــت  وب

فـــي مــســابــقــة الــشــعــر الـــتـــي نــظــمــتــهــا كلية 
كما  األول،  المركز  على  وحصلت  اإلعــالم 
طلبة  نــادي  مــن  شعر  جــائــزة  على  حصلت 
قــطــرالــثــقــافــي. فــي مــصــر شــعــرت بــذاتــي، 
وألنني أحب الوحدة أحببت في مصر أنها 
أبــعــدتــنــي عــن كــل الــمــشــاكــل الــمــوجــودة في 

مصر  عشقت  نفسيا  مــرتــاحــة  كنت  البيت 
رغم ما مررت به من أحداث صعبة .

فــي  مــــكــــان الـــــــصـــــــدارة  ڈ لـــلـــطـــفـــولـــة 
اإلنسانية  الــعــوضــي  حــصــة  د.  اهــتــمــامــات 
الحميمة  الــعــالقــة  عــن  حــدثــيــنــا  واألدبـــيـــة 

بينكما ؟
لكنني  بعيد،  زمــان  في  طفلة  أذكرني   -
وأنا الصغيرة آنذاك، كان يحلو لي أن ألهو 
مـــع مـــن هـــن أصــغــر مــنــي، كــنــت حــاضــنــة 
أخواتي  وكانت  سنوات   ٤ وعمري  لــألوالد 
الكبيرات يعملن في البيت وكنت أجلس أنا 
وأؤلـــف  وأطــعــمــهــم  األوالد  مــع 
التحقت  أن  إلى  الحكايات  لهم 
معهم  أجلس  وكنت  بالمدرسة 
ــــي مــــن الـــمـــدرســـة  بـــعـــد عــــودت
أن  قررت  الطفولة  منذ  وكأني 
كنت  الطفولة؛  عالم  مع  أعيش 
لكني  صـــغـــري،  فـــي  مــنــطــويــة 
كــنــت أجـــد الــعــالــم رحــبــا وحــرا 
إني  قبل  من  قلت  الصغار،  مع 
كــنــت أخــتــلــس كــتــب ومــجــالت 
حكايات  تسرقني  كانت  أختي، 
قد  أكن  فلم  وصوره  السندباد، 
بعد،  والــكــتــابــة  الــقــراءة  أتقنت 
كــنــت قـــارئـــة صــــور، وبـــدورهـــا 
تعلمت  الــحــكــي،  فـــن  تــعــلــمــنــي 
كــيــف أبـــنـــي حــكــايــاتــي الــلــيــلــيــة 
إلخوتي من صور رأيتها، أعني 
بعيدا  وأرويــــه  أنـــا،  نصي  أكــتــب  كنت  أنــنــي 
عــن الــنــصــوص الــمــؤلــفــة لــصــور الــمــجــالت. 
على  ذلــك  بعد  اإلذاعـــة  دخــول  ساعدني  ثم 
أن أكـــرس جــهــدي كــلــه لــإلبــداع لــألطــفــال. 
وأوقفت  القصص  من  الكثير  لهم  فكتبت 
جانبا كبيرا من مؤلفاتي لهذا العالم البريء 

والجميل .
حصة  د.  انتهجته  الـــذي  المنهج  مــا  ڈ 

العوضي للكتابة للطفل ؟
- مــنــهــجــي مــــع األطــــفــــال هــــو الــتــعــامــل 
وعملي،  وفعال  إيجابي  أساس  على  معهم 
أقول  وإنما  فصلوا  قوموا  لهم  أقــول  ال  فأنا 
ونتوضأ  مــعــا  لنصلي  أحــبــابــي  يــا  هــيــا  لــهــم 
مــعــا وأقــــدم أحــدهــم لــلــصــالة بــالــجــمــاعــة، 
وحــاولــت  التشجيعي،  األســـلـــوب  أتــبــع  فــأنــا 
ــابــاتــي لـــألطـــفـــال أن أكـــــون قــريــبــة  فـــي كــت
ومما  يفهمون  مــمــا  عالمهم  ومـــن  منهم 

معي.  يتجاوبوا  حتى  يعرفون 
فـــي الــمــاضــي كــــان هــمــي هو 
وتدعيم  الطفل،  ثقافة  إثـــراء 
والسلوكيات  الحميدة  األخالق 
أوامــر  غير  مــن  لــديــه  الطيبة 
تغيرت  لــمــا  ولــكــن  مــبــاشــرة، 
صار  الــذي  االنفتاح  مع  الحياة 
بـــيـــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات والــــغــــزو 
الـــثـــقـــافـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي مــع 
ظهور األقمار الصناعية وتغير 
ثقافة الطفل وطريقة تفكيره 
أن  اآلن  هــمــي  أصــبــح  مــعــهــا، 
أحـــمـــي الــطــفــل مـــن مــخــاطــر 
وأحــاول  الجديد،  العصر  هــذا 
أن أبــيــن لــه مــواطــن الــصــواب 
والـــخـــطـــأ فــــي هــــــذا الــــطــــارئ 
الـــجـــديـــد مـــن االلــكــتــرونــيــات 

انشغال  مع  خاصة  واأللــعــاب،  والفضائيات 
األمهات فأشعر أن هذا دوري اآلن .

حصة  د.  عند  خــاصــة  مكانة  للشعر  ڈ 
وما  الشعر  لــك  يمثله  الــذي  فما  العوضي 

الرسالة التي تقدمينها من خالله ؟
قديم  عهد  منذ  بــدأت  بالشعر  عالقتي   -
األبجدية  الــحــروف  على  وعيت  أن  منذ   ..
هو  قــرأتــه  كــتــاب  أول  كـــان   .. وتعلمتها   ..
في  وكــنــت   .. شــوقــي  ألحــمــد  ليلى  مجنون 
الـــســـادســـة مـــن عــمــري .. ورغــــم أنــنــي لم 
استمتعت  أنني  إال   .. قرأته  مما  شيئا  افهم 
بــالــمــوســيــقــى الــشــعــريــة الــتــي كــانــت تتخلل 
األبـــيـــات ..ومـــنـــهـــا بـــــدأت تــتــوطــد عــالقــتــي 
المجالت  في  أبحث  كنت  حيث   .. بالشعر 
والــكــتــب الــمــتــوفــرة لـــدي .. عــن كــل مــا هو 
 .. خــاص  دفــتــر  فــي  كتابته  وأعــيــد   .. شعر 
الدائمة  قراءاتي  من  بالكثير  فيه  احتفظت 
.. وخاصة في مجال الشعر .. الذي يحملني 
مــعــه فــــوق اآلفــــــاق .. ألحـــلـــق بــيــن نــجــوم 
الــكــون .. وأتــخــطــى مــعــه قـــوس قـــزح بكل 
خطوطه الملونة الجميلة .. عشقت الشعر .. 
واستمعت للكثير من البرامج اإلذاعية التي 
كانت تقدم بعض األشعار لبعض الشعراء .. 
قلمي  خطها  التي  اإلبــداعــات  أولــى  وكــانــت 
.. عـــبـــارة عـــن تـــجـــارب فـــي بـــحـــور الــشــعــر 
من  أكثر  وليلة  ليلة  ألف  قــرأت   .. الواسعة 
أربـــع مـــرات .. وأنـــا أحـــاول قـــراءة األشــعــار 
الصفحات  مــن  الكثير  تتوسط  كانت  التي 
القصصية .. رغم عدم فهمي الواضح لها .. 
لكنها الموسيقى .. واألذن التي عشقت تلك 
يصدح  وهــو  األذان  وعشقت   .. الموسيقى 
فــوق ســور البيت خمس مــرات في اليوم .. 
وصحوت كل صباح من الفجر على صوت 
والدي  بصوت   .. الكريم  القرآن  يتلو  شجي 

رحمه اهللا ..
أن  يمكنني   .. النثر  في  كما  الشعر  وفي 
 .. تؤرقني  قضايا  مــن  أريـــده  مــا  كــل  أقـــدم 
واالنعتاق  بالبوح  الرغبة  نفسي  في  وتشكل 
الكلمة  وراء  ما  إلى   .. والمكان  الزمان  من 

عالم  حيث   .. والقافية  والــوزن   .. والحرف 
ــــذي ال أتــمــكــن مـــن الــتــحــكــم في  الــشــعــر ال
في  لكنني   .. الكثيرة  متاهاته  أو  طرقاته 
المعبرة  الكلمات  من  لوحة  أرســم  النهاية 
بعضها  خلف  تــتــوالــى  والــتــي   .. الـــورق  على 
البعض .. دون إخالل بالمعنى أو المضمون 

..
وما  ؟  تأثرت  الشعرية  المدارس  بأي  ڈ 
الشكل الذي تفضلينه في كتابة القصيدة؟

- في بدايتي كان تأثري واضحا بمدرسة 
أبوللو .. وشعراء الرابطة القلمية في أميركا 

.. ومن بينهم إيليا أبي ماضي ..
أمـــا شــكــل الــقــصــيــدة .. فــال أتــحــكــم فيه 
بإرادتي .. إذ أن القصيدة دائما 
مــا تــأتــي إلــي وحــدهــا .. وقتما 
وبــأي   .. تــريــد  وكيفما   .. تــريــد 
شكل تريده .. كل ما علي فعله 
بعد االنتهاء من حالة القصيدة 
الالواعية .. هو العودة إليها بعد 
فــتــرة مــن الــزمــن .. لــقــراءتــهــا 
ومـــحـــاولـــة   .. األولـــــــى  لـــلـــمـــرة 
وتنقيحها  كلماتها  في  التعديل 
من األخطاء اللغوية واإلمالئية 
.. مـــرة بــعــد مـــرة بــعــد مـــرة .. 
قد  الــقــصــيــدة  أن  أشــعــر  حــتــى 
أوان  وحـــــان   .. حــقــا  نــضــجــت 
خروجها إلى الضوء والقراء ....

ڈ مــــا أهـــــم دواويـــــنـــــك فــي 
رأيك؟ وأيها األقرب إلى قلبك؟
دائـــمـــا  دواويــــــنــــــي  أقـــــــرب   -
من  الكثير  على  احتوائه  رغــم   .. األول  هو 
التجارب األولية .. التي لم يكن من الالئق 
خروجها إلى العلن دون إحالتها إلى غرفة 
العناية الالزمة .. فقد خرج هذا الديوان من 
طباعته  قرار  وكان   .. فجأة  اإلعــالم  وزارة 
ــــى  األول الــمــخــطــوطــة  أن  رغــــم   .. ســريــعــا 
لقصائده كانت في قسم التوثيق .. لتوثيقها 
الكثير  بمستويات  الحماس  أن  إال   .. فقط 
إلى  المباشر  المسؤول  دفع   .. قصائده  من 
عام  صدر  وقد   .. والنشر  للطباعة  عرضه 
على  وباسمي  به  فخري  ورغم   .. م   ١٩٨٧
الغالف .. إال انني ما زلت متحفظة بالبعض 
إلعادة  بحاجة  كانت  والتي   .. قصائده  من 
نــظــر قــبــل نــشــرهــا .. إال أنــنــي أحــبــبــت هــذا 
الديوان بصفته أول األبناء .. وأحببت االسم 
بقصيدة  عــنــون  إنـــه  حــيــث   .. حــمــلــه  الــــذي 
يكون  أن  وأحببت   (.. األول  اللحن  (كلمات 
أول إصـــدار لــي .. هــو أول إهـــداء إلــى روح 
والدي ..مع ذلك .. فأنا أحب كل ما يصدر 
مـــن أعــمــالــي .. ســــواء كـــان لــألطــفــال .. أو 
بعد  إصــداراتــي  كل  تصفح  وأعيد   .. للكبار 
صــدورهــا مـــرات ومـــرات .. وكــأنــي أجلس 
في حوار حميم بيني وبين أحبتي الذين ال 
أملهم أبدا .. وهم بالطبع كتبي وأوراقي .. 
وأحاول البحث عن مواضع الخلل والنقص 
فيهم .. لكنني أظل أحبهم بأسمائهم التي 

منحتهم إياها عن حب كبير ..
اللحن  كلمات   : هــي  للكبار  ودواويـــنـــي 
 – انتظار   – قديمة  أوراق   – ميالد   – األول 

مجاديفي – بقايا قلب ..
ودواويني لألطفال : أنشودتي .. بأجزائه 

األربعة .. ثم الدفتر الملون األوراق ..
ڈ ما الذي تنتظر د. حصة العوضي أن 

تحققه في المستقبل ؟
- أنتظر الكثير ألحققه عندي مشاريعي 
العوائق  لكن  أحققها،  أن  وأتمنى  الكثيرة، 
غير  ومــنــهــا  الصحية  منها  كــثــيــرة  أمــامــي 

ذلك.
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األول ــــــــي  ــــــــوان دي هـــــــو  ــــي  ــــب ــــل ق ـــــــــى  إل ـــــــــي  ـــــــــن دواوي ـــــــــــرب  أق

ـــــره ـــــي ـــــذاف ـــــح ب ــــــي  ــــــع م ـــــق  ـــــق ـــــح ت تـــــــــرحـــــــــم»  ال  «أقــــــــــــــــــــدار  بــــمــــســــلــــســــل  كـــــتـــــبـــــتـــــه  مـــــــــا 

نشرت كتاباتي األولى باسم 
مستعار خوفاً من الفشلمستعار خوفاً من الفشل

كتب- محمود الحكيم

تــدهــشــك تــلــقــائــيــتــهــا وعــفــويــتــهــا وتـــأخـــذ بلب 
شفافة  بــــروح  تتمتع  اآلســـــرة،  كلماتها  المستمع 
تسيطر على المكان وتفرض عالمها على الخيال 
تهديها  بداخلها  تغفو  الطفلة  تزال  وال  تكلف،  بال 
من  بك  تنفلت  أفكارا  وتمنحها  الحكايات  أجمل 
ترسمه  ببراعة  تحيكه  عالم  إلــى  المعاش  الــواقــع 
القاصة  إنها  المحلق.  وخيالها  الشفافة  بكلماتها 
والشاعرة والكاتبة حصة العوضي التي تربت على 
أطرب  طالما  والتي  األجيال،  وحكاياها  قصصها 

ومعانيها  كلماتها  ولمست  العربي،  الذوق  شعرها 
شغاف القلوب، هي قامة قطرية محلقة في سماء 
عالم  فــي  رفيعة  تربوية  وقيمة  الــعــربــي،  األدب 
واألدبـــي  المهني  للعطاء  طيب  ونــمــوذج  الطفولة 
لألطفال  الــبــرامــج  مــن  العديد  قــدمــت  والــوطــنــي. 
أربعون  زهاء  ولها  القطري  والتليفزيون  باإلذاعة 
شاركت  األطفال.  وأدب  والشعر  القصة  في  مؤلفا 
واألمسيات  والمهرجانات  الــنــدوات  من  بالعديد 
العديد  على  وحصلت  العربي  بالوطن  الثقافية 
كان  وقد  العربي.  والوطن  قطر  من  الجوائز  من 

لـ[ معها هذا الحوار:

د. حصة العوضي لـ «البيرق»
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

لغتنا 
الجميلة

المثل في اللغة

تعليم األطفال أسس العبادة

أنواع األبيات
بحر الرجز

هذا البحر أيسُر البحور وأسهلها، لذلك سموه (حمار الشعراء)، 
في  الطويلة  العلمية  المتون  فيه  فنظموا  العلماء،  عليه  واعتمد 

فنون شتى.
ولذلك، فإن معرفة هذا البحر وضبط قواعد النظم فيه، من 

أهم ما يحتاج إليه طلبة العلم الشرعي.
مفتاحه:

ُمــــــْســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن مــــســــتــــفــــعــــلــــن 
مــــســــتــــفــــعــــلــــن مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن  مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن   

التغييرات في الحشو:
- يجوز في حشو الرجز حذف السين من (مستفعلن) فتصبح 

(متَْفعلن) فتقلب إلى (مفاعلن).
- ويجوز حذف الفاء من (مستفعلن) فتصبح (مْستَِعلن) فتقلب 

إلى (مفتعلن).
(َفِعلتُن).  إلى  فتقلب  (متَعلن)  فتصبح  بينهما  الجمع  ويجوز   -

لكنه غير مستحسن، ويصار إليه عند االضطرار.
وهـــذه التغييرات تــجــوز كــذلــك فــي الــعــروض والــضــرب متى 

أمكن ذلك.
للرجز - على المشهور - أربع أعاريض وخمسة أضرب:

العروض األولى: مستفعلن:
ولها ضربان:

األول: مستفعلن
ومثاله:

جــــــــــــــارٌة  ــــــــمــــــــى  ــــــــْي ــــــــلَ ُس إذ  لــــــَســــــلــــــمــــــى  داٌر 
ــــــــــر بُ ـــــــَل الــــــــــُزّ ــــــــهــــــــا مـــــــث ــــــــــــــرى آيــــــــاتُ  َقـــــــــــْفـــــــــــَرا تُ

جـــــــــارٌة  مـــــــى   / ـــــــ  ــــــْي ُســــــلَ إذ  مـــــــى   / لـــــَســـــلــــــ  داٌر 
ــــــــر بُ الــــــــُزّ مــــــثــــــَل   / ــــــهــــــا  ــــــاتُ آي  / ـــــــــــرى  تُ ـــــــــَرا  ـــــــــْف َق  

ُمــــــْســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن مــــســــتــــفــــعــــلــــن 
مــــســــتــــفــــعــــلــــن مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن  مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن   

ومثاله قول الراجز رؤبة بن العجاج:
ِه  ـــــــــــــــــــَدّ ـــــــــــــــــــُم ال ــــــــــــيــــــــــــاِت  ــــــــــــغــــــــــــان ال دُرّ  هللا 

ـــــــهـــــــي تـــــــألُّ مــــــــــن  واســــــــتــــــــرجــــــــعــــــــن  ــــــــحــــــــن  ســــــــبَّ  
ـــــن مــــســــتــــفــــعــــلــــن  ـــــفـــــعـــــل ـــــن مـــــســـــت ـــــفـــــعـــــل مـــــســـــت

ـــــفـــــعـــــلـــــن مـــــتَ مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن  مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن   
ومثاله أيضا قول ابن الونان:

ــــــــــك حــــــــــــــادي األَْيـــــــــــنُـــــــــــِق  مـــــــــْهـــــــــًال عــــــلــــــى ِرْســــــــــل
تُـــــــــطـــــــــِق لـــــــــــــم  بـــــــــمـــــــــا  ــــــــــهــــــــــا  ــــــــــْف ــــــــــلِّ ــــــــــَك تُ وال   

ـــــــقـــــــي  ـــــــنُ ِدْألَْي  / حــــــا  ِرْســــــــلــــــــَك   / عــــلــــى  ـــــْن  ـــــل مـــــْه
تُـــــطـــــِقـــــي لــــــــم   / ـــــمـــــا  ب ــــــهــــــا  ــــــْف لِ  / ــــــــ  ـــــــَكـــــــْل تُ وال   

مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مـــــــْســـــــتـــــــعـــــــلـــــــن مــــســــتــــفــــعــــلــــن 

ــــــعــــــلــــــن مــــــْســــــتَ مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن  مــــــتــــــفــــــعــــــلــــــن   
والثاني: مستفعْل (=مفعولن)

مثاله:
الــــــــــقــــــــــلــــــــــُب مــــــــنــــــــهــــــــا مـــــــــســـــــــتـــــــــريـــــــــٌح ســـــــالـــــــم 

مــــــجــــــهــــــود جـــــــــــاهـــــــــــد  ـــــــــي  مـــــــــن والـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب   
ــــم  ســــال ٌح   / مـــــســـــتـــــريــــــ  هــــــــا   / مــــــنـــــــ  الــــــقــــــلــــــُب 

مــــجــــهــــود  / جـــــــاهـــــــد  ــــــــي  ن  / مــــــنـــــــ  والـــــــقـــــــلـــــــب   
ـــــن مــــــْســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مــــســــتــــفــــعــــلــــن  مـــــســـــتـــــفـــــعـــــل

مـــــســـــتـــــفـــــعـــــْل ـــــن  ـــــفـــــعـــــل مـــــســـــت ـــــن  ـــــفـــــعـــــل مـــــســـــت  
العروض الثانية: مجزوءة مستفعلن:

وضربها مثلها:
مثاله قول عمر بن أبي ربيعة:

فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــَنّ هـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــُد لـَـــــــــــْيــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــي 
أعــــــــــــــــــــــّمــــــــــــــــــــــُر ــــــــــــــــــــــــــــــرت  ــــــــــــــــــــــــــــــّم ُع مــــــــــــــــــــــــــا   

ـــــــــتـــــــــنـــــــــي  ـــــــــْي لَ ُد   / هــــــــــــنـــــــــــــ  فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــَنّ 
أعــــــــــــــــــّمــــــــــــــــــُر  / ُعــــــــــــــــــــــــــــّمــــــــــــــــــــــــــــرْت  مـــــــــــــــــــــا   

مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــن مــــــــــتــــــــــفــــــــــعــــــــــلــــــــــن 
مــــــــــتــــــــــفــــــــــعــــــــــلــــــــــن مـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــن   

وتمامها:
جــــــــــــــــاءهــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــا  إذا  ــــــــــــــــــــــــى  حــــــــــــــــــــــــتَّ

الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــَدُر ـــــــــــــــــــــــْي  ـــــــــــــــــــــــان أت ــــــــــــــــــــٌف  حــــــــــــــــــــْت  
ـــــــــن  ـــــــــفـــــــــعـــــــــل ــــــــــــن مـــــــــســـــــــت مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــل

مــــــــــْســــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــن مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــن   
العروض الثالثة: مشطورة مستفعلن

ومعنى كون البيت مشطوًرا أنه ال يبقى من تفاعيله الست إال 
ثالث:

مثاله:
الشعر صعب وطويل سلمْه

الشْعر صْعـ / ٌب وطويـ / ٌل ُسلَُّمْه
مستفعلن مْستَعلن مستفعلن

ومثاله أيًضا:
ما هاج أحزاناً وشْجواً قد َشجا

ما هاج أحـ / زانا وشجـ / وا قد شجا
مستفعلن مستفعلن مستفعلن

العروض الرابعة: منهوكة مستفعلن

إن أسلوب المثل يتسم بجودة الكناية والتعريض؛ 
وهو  يريده  الذي  بالمعنى  يصرح  ال  به  المتمثل  ألن 
له  الموضوعة  باأللفاظ  عنه  يعبر  وال  المثل  مضرب 
في اللغة، إنما يخفى هذا المعنى ويعّبر عنه بألفاظ 
الكناية  معنى  هــو  وهـــذا  الــمــثــل  ألــفــاظ  هــي  أخـــرى 
والتعريض لغويًا، يقول ابن منظور :».. والكناية أن 
تتكلم بشيء وتريد غيره وكني عن األمر بغيره يكنى 
عليه.  به  يستدّل  مما  بغيره  تتكلم  أن  يعني  كناية، 
الرؤيا،  ملك  يضربها  التي  األمثال  هي  الرؤيا  وكنى 
يكنى بها عن أعيان األمور»، ويقول في موضع آخر: 
التورية  والمعاريض  التصريح  خــالف  «والتعريض 
بــالــشــيء عــن الــشــيء والــتــعــريــض قــد يــكــون مضرب 

األمثال، وذكر األلغاز فى جملة المقال».
من  معنى  إثبات  المتكلم  يريد  أن  الكناية  وقيل: 
اللغة  فــي  لــه  الــمــوضــوع  باللفظ  يــذكــره  فــال  المعاني 
الوجود  في  وردفه  تاليه  هو  معنى  إلى  يجيء  ولكن 

مــثــل (طــويــل  عليه  دلــيــالً  ويجعله  إلــيــه،  بــه  فــيــومــئ 
النجاد) أى طويل القامة.

(بلغ  المثل  هــذا  نسوق  الكناية  لمفهوم  وتوضيًحا 
غايته  يبلغ  األمــر  به  يُــراد  المثل  فهذا  الزبى)،  السيل 
فـــي الـــشـــدة والــصــعــوبــة، لــكــن الــمــتــكــلــم أخــفــى هــذا 
في  له  وضعت  التي  األلــفــاظ  يستخدم  ولــم  المعنى، 

اللغة، وكني عنه باأللفاظ التي جاء عليها المثل.
ويــذكــر أحـــد الــبــاحــثــيــن أن كــل األمـــثـــال هــكــذا ال 
يصرح بالمعاني المرادة، وهي مضاربها، وإنما يكنى 
عنها بعبارات أو ألفاظ تفيد معاني أخرى، وتكتسب 
وضوًحا  الكناية  بهذه  األمــثــال  من  الــمــرادة  المعاني 

وإشراًقا، وتكتسي حلالً زاهية من الجمال والبهاء.

الذيوع واالنتشار:
لــعــّل الــســمــات الــتــي يتسم بــهــا الــمــثــل مــن اإليــجــاز 
وغيرها.  البالغة  وقــمــة  المعنى  وإصــابــة  والــوضــوح 

أضفت عليه صفة الذيوع والسيرورة، وقد لفت هذا 
أذهان العرب، فشبهوا بالمثل كل شيء يشيع وينتشر 

فقالوا: (أسير من مثل)، وقال الشاعر:
ما أنت إال مثل سائر : يعرفه الجاهل والخابر

هـــذا.. وقــد نـــّوه مــدّونــو األمــثــال إلــى هــذه السمة، 
أراعيل  سبقت  ما  الزمخشري: «وألمر  يقول  فمثالً 
الرياح وتركتها كالراسنة في القيود، بتدارك سيرها 
فــي الــبــالد، مصعدة ومــصــّوبــة، واخــتــراقــهــا اآلفـــاق، 
مشرقة ومغربة حتى شبهوا بها كل سائر أمعنوا في 

وصفه وشارد لم يألوا في نعته».
ووصف ابن عبد ربه األمثال بأنها «وشى الكالم، 
وجــوهــر الــلــفــظ، وحــلــي الــمــعــانــي تــخــّيــرتــهــا الــعــرب 
وقّدمتها العجم، ونطق بها في كل زمان، وعلى كل 
لسان، فهي أبقى من الشعر، وأشرف من الخطابة، 

لم يسر شيء سيرها، وال عّم عمومها».

الثبات :
من سمات المثل الثباتـ  يرى د.ديشى أنه ثبات نسبي 

ـ في التركيب والداللة؛ إذ يُقال كما ورد؛ ألن القاعدة في 

األمثال أال تغّير، بل تجرى كما جاءت، وقد جاء الكالم 

تجري  العرب  ألن  ملحونًا،  كــان  وإن  به  وأخــذ  بالمثل 

اإلعـــراب،  فيها  تستعمل  وقــد  جـــاءت،  مــا  على  األمــثــال 

سمعت،  كما  فتحكى  القياس،  عن  تخرج  قد  واألمثال 

وال يطرد فيها القياس، فتخرج عن طريقة األمثال؛ ألن 

من شرط المثل أال يغّير عما يقع في األصل عليه.

ويؤكد المرزوقي ما سبق بقوله: «من شرط المثل 

قولهم  أن  ترى  أال  عليه،  األصل  في  يقع  عما  يغير  أال 

التحريك  كان  وإن  يــاؤه،  تسكن  باريها)  القوس  (أعــط 

هو األصل؛ لوقوع المثل في األصل على ذلك، وكذلك 

قــولــهــم (الــصــيــف ضيعت الــلــبــن) لــمــا وقـــع فــي األصــل 

للمؤنث لم يغّير من بعد، وإن ضرب للمذكر». ويُعلق 

الصيف  بقوله : «..نقول:  األخير  المثل  على  التبريزى 
المذكر  بها  خوطب  إذا  الــتــاء،  مكسورة  اللبن  ضيعت 
خوطبت  المثل  أصل  ألن  ؛  والجمع  واالثنان  والمؤنث 
به امرأة، وكذلك قولهم (أطرى فإنك ناعلة) يضرب 
للمذكر والمؤنث واالثنين والجمع على لفظ التأنيث».

على  المحافظة  في  السر  عن  الزمخشري  ويفصح 
في  متمثل  بأنه  التغيير،  مــن  وحمايته  المثل  ألــفــاظ 
يضربوا  :»..ولـــم  يقول  حيث  وغــرابــتــه،  المثل  نفاسة 
بــالــتــداول  جــديــًرا  وال  للتسيير،  أهـــًال  رأوه  وال  مــثــالً، 
والقبول إال قوالً فيه غرابة من بعض الوجوه، ومن ثم 

حوفظ عليه، وحمي من التغيير».
الحكاية،  قبيل  مــن  األمــثــال  أن  أيــًضــا  الــســر  ومـــن 
األمثال  «ويقولون:  بقوله:  العسكري  هذا  عن  يفصح 
تُــحــكــى، يــعــنــون بــذلــك أنــهــا تــضــرب عــلــى مــا جـــاء عن 
ضيعت  (الــصــيــف  فتقول  صيغتها،  تغّير  وال  الــعــرب، 

اللبن)، فتكسر التاء؛ ألنها حكاية»

لــلــعــبــادة فـــي اإلِســــــالم شــــأن كــبــيــر بين 
تؤكد  ألنها  األخـــرى،  والــواجــبــات  الفرائض 
ولسانه  بقلبه  كــامــالً  إقـــــراًرا  الــمــرء  إقــــرار 
هللا  مطلًقا،  خضوًعا  وخضوعه  وجوارحه، 
الفرد  األحــد،  الواحد  القهار،  الواحد  الخالق 
الــصــمــد، الــــذي لــه كــل صــفــات الــكــمــال، ال 
يشبهه أحد من خلقه، ال يفنى وال يزول، 
ــُلّ  {ُك تعالى:  قــال  كله.  بذلك  المتفرد  فهو 
َمْن َعلَْيَها َفاٍن َويَْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجالِل 
َواألِْكَراِم } . ويحّدد لنا القرآن الكريم غاية 
َخلَْقُت  {َوَمـــا  تعالى:  قــال  للعبادة،  الخلق 

اْلِجَنّ َواإلْنَس إِال لَِيْعبُُدوِن}.
وقد كانت دعوة أنبياء اهللا عزوجل من 
لدن نوح عليه السالم وآخرهم نبينا محمد 
تعالى: {َولـَـَقــْد  قــال  وحــده،  اهللا  عبادة  إلــى 
 َ اَهللاّ ــُدوا  ــبُ اْع أَِن  َرُســـوالً  ـــٍة  أَُمّ ُكـــِلّ  ِفــي  بََعْثنَا 

اُغوَت}. َواْجتَنِبُوا الَطّ

اإلِنساني  الوجود  غاية  العبادة  كانت  وإذا 
فــــإن مــفــهــومــهــا ال يــقــتــصــر عــلــى الــمــعــنــى 
الخاص الذي يرد إلى الذهن والذي يضيق 
الشعائر  فــي  محصورة  فيجعلها  نطاقها، 

الخاصة التي يؤّديها المؤمن.
ولـــهـــذا فــــإن حــقــيــقــة الـــعـــبـــادة تــبــرز في 
اإلســالم  شيخ  اختاره  الــذي  الشامل  المعنى 
ابن تيمية فقال يرحمه اهللا: «العبادة هي 
اسم جامع لكل ما يحبه اهللا و يرضاه من 

األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة».
هللا  الحقة  العبودية  فإن  ذلك  على  وبناًء 
عــز وجـــل تــكــون شــامــلــة بــمــا افــتــرضــه اهللا 
سبحانه على عباده من الفرائض والطاعات 
والــزكــاة،  والــصــيــام،  كالصالة  والــواجــبــات: 
والـــحـــج، وصــلــة األرحــــــام، وبـــر الــوالــديــن، 
والـــدعـــاء، واألمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن 
به  قصد  مشروع  عمل  كل  وهكذا  المنكر، 

قّل،  أو  شأنه  عظم  مهما  تعالى  اهللا  رضــاء 
في  تأثيًرا  للعبادات  أن  ذلك  على  ويترتب 
وسكناته،  حركاته  كل  وفي  المسلم  سلوك 
وقوله وعمله، وسره وعلنه، كل ذلك يُعّد 
يقصد  فــاعــلــه  دام  مــا  عــزوجــل  هللا  عــبــادة 
ابتغي  وإنما  والثناء،  السمعة  وليس  الخير، 

بذلك وجه اهللا تعالى.
اقتصار  أن  يــتــبــّيــن  ســبــق  مــا  ضـــوء  وفـــي 
الــعــبــادة عــلــى مــجــرد الــشــعــائــر الــتــي تـــؤّدى 
يُعّد  معينة  وأمــاكــن  مــحــّددة،  أوقـــات  فــي 
في  تأثير  له  وهــذا  للعبادة،  ضيًقا  مفهوًما 
في  فالعبادة  المسلمة،  الشخصية  تكوين 
اإلِســــالم شــامــلــة لــكــل جــوانــب الــحــيــاة، ألن 
يتضّمن  إذ  الــعــبــادة،  فــي  داخـــل  كله  الــديــن 
وعلى  عــزوجــل  هللا  والـــذل  الخضوع  معناه 
هذا تصبح تلك الشعائر التعبدية جزًءا من 
يقف  محطات  أو  الشامل  الــعــبــادة  مفهوم 

فيتزّودون  الطريق  في  السائرون  عندها 
بـــالـــزاد وكـــل مــا يــقــع، ولــكــن الــطــريــق كله 
عبادة، وكل ما يقع فيه من نسك أو عمل...

فهو كذلك عبادة...
مــا دامــت وجهته إلــى اهللا، ومــا دام قد 
اهللا  إال  إلــه  ال  أن   - باللسان  ال   - حًقا  شهد 
كلها  حياته  وأقام  اهللا،  رسول  محمًدا  وأن 

وواقعه كله على هذا األساس.
وللعبادة آثارها التربوّية نذكر منها:

بشحنات  دائــًمــا  اإلنــســان  تــــزّود  أنــهــا   -١
اهللا،  قوة  من  المستمّدة  القوة  من  متتالية 

والثقة بالنفس المستمّدة من الثقة باهللا.
باستمرار  نفسه  للمسلم  تُــجــّدد  أنها   -٢
وذلك عن طريق التوبة التي تزيل عن قلبه 
وتــصــّوراتــه مــا قــد يعلق بهما مــن أدنـــاس، 
وتمحو من جوارحه أثر ما قد يكسب من 

آثام أو أخطاء.

في  اإلسالمية  العقيدة  وتعّزز  تقوي   -٣
نفس المسلم فالعقيدة اإلسالمية في حياة 
سلوك  إلــى  تُترجم  لــم  إذا  المسلم  اإلنــســان 
في  دائرتها  تكتمل  ال  وتعّبد  وطاعة  وعمل 
وااللــتــزام  التطبيق  تعني  فــالــعــبــادة  نفسه. 
بما شرعه اهللا عز وجــل، ودعــا إليه رسله 
يمثل  وهذا  وتحريًما.  وتحليالً  ونهًيا،  أمًرا 
تعالى  هللا  والــخــضــوع  الــطــاعــة  المسلم  مــن 
واإلِقرار الكامل بوحدانية الخالق عّز وجّل.

أمره بإقامة الصالة:
فــالــصــالة هــي أعــظــم فــرائــض اإلســـالم 
ونوائب  الحياة  تكاليف  احتمال  على  وعون 
ــْبــِر  ــوا بِــالــَصّ ــِعــيــنُ الــدهــر، قــال تــعــالــى: {َواْســتَ

الِة َوإِنََّها لََكبِيَرٌة إِال َعلَى اْلَخاِشِعيَن}. َوالَصّ
وقـــــد ذكـــــر لـــقـــمـــان البـــنـــه مــــن أركـــــان 
اإلسالم الصالة، وذلك لمكانتها العالية بين 
العبادات، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، 

بغيرها،  الدين  يقوم  ال  الذي  الدين  وعماد 
اهللا  عبد  فعن  كفر.  فقد  تركها  فمن  ولــذا 
بن بريدة، عن أبيه رضي اهللا عنهما قال: 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: «إن 
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها 

فقد كفر».
وهي كذلك مناجاة من ِقبَل العبد لربه 
ومــن هنا جــاء كونها عــمــاد الــديــن وأنـــه ال 
اإلسالم  بخلق  التخّلق  أو  لالستقامة  مكانة 
إذا لم تكن الصالة متحققة بالطريقة التي 
وضــحــهــا الــشــرع وعــلــى الــنــحــو الـــذي أراده 
وفــي  المسجد  فــي  تــــؤّدى  بـــأن  لــلــنــاس  اهللا 
في  ــاالً  فــَعّ سببًا  تكون  بهذا  وهــي  جماعة، 
أرواحهم  في  المسلمين  بين  األلفة  إيجاد 
للمسلمين  حية  صــورة  وتعطي  وسلوكهم، 
بقلوبهم  يتوجهون  وهم  وجماعات،  أفراًدا 

ومشاعرهم إلى الواحد القهار.

مساجلة 
على تويتر

ـــــاْم ــــي وَحـــــــولِـــــــي الـــــــُكـــــــُلّ ن ــــنِ ــــي أَِرَقـــــــــــــــْت َع

ــــِجــــســــِمــــي والـــــِعـــــظـــــاْم وَســــــــــرى الـــــــَوجـــــــُد بِ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ـــــــــٍج.. َكــــــيــــــَف تَـــــغـــــُفـــــو َعــــــيــــــُن ُمـــــشـــــتـــــاٍق َش

ـــــهـــــاْم ـــــــــٍف ولـــــــهـــــــان َصـــــــــــــٍبّ ُمـــــســـــتَ ُمـــــــــدنَ

٨Qatarعبدالحميد اليوسف @٨

ـــبُـــكـــا.. ـــشـــا وِمــــــــَن ال ـــَح ــــــوُق ال ــــــــــَرَق الــــــَشّ أَح

ــــجــــاْم.. ــــِس ــــان ــــــَد ب مـــــــُع الــــــَوســــــاِئ ــــــلــــــَلّ الـــــــَدّ بَ

بَـــــــــــدُر لَـــــيـــــلـِــــي َقــــــــد أنـــــــــــاَر بـِـــــُشــــــرَفــــــتِــــــي..

ـــــــــالْم.. ـــــــــَظّ َد الـــــــُحـــــــزَن بِــــَقــــلــــبِــــي وال بَــــــــــــــَدّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ـــــي.. ـــــنِ ـــــابَ ـــــــــْن َرشـــــــــــاً أَحـــــــــــوى َربِـــــــيـــــــٍب ن ِم

ــــــِجــــــســــــِم بـِـــــــأَلــــــــحــــــــاٍظ ِســــــقــــــاْم َســــــــَقــــــــُم ال

٨Qatarعبدالحميد اليوسف @٨

ـــــــيـــــــِه َخـــــــــــَفـــــــــــٌر.. ــــــــــــي ُمـــــــقـــــــلـَــــــتَ َرشــــــــــــــــــأٌ ِف

ــــــــالم.. ــــــــَك ـــــعـــــيـــــا ال ولِـــــــــحـــــــــاٌظ ِفـــــيـــــِهـــــمـــــا يَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

لَــــــســــــُت أَســــــلــــــو َعــــــنــــــُه بَـــــــــْل أَســـــــلـُــــــو بِـــــــــِه..

ـــــــــــُرؤى تـَــــخـــــلـِــــُط َصــــــحــــــِوي بــــالــــمــــنــــاْم.. َك

٨Qatarعبدالحميد اليوسف @٨

ــــــــــــــي.. نِ َرَدّ ِمـــــنـــــُه  الـــــــَوصـــــــَل  َطـــــلـَــــبـــــُت  إِْن 

ــــــمــــــزُج الـــــــَهـــــــزَل بِـــــــِجـــــــٍدّ ِفـــــــي الـــــــَكـــــــالْم.. يَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

تطبيق إلكتروني لتشجيع األطفال على القراءة
كتب - مصطفى عبد المنعم:

أعلن مشروع «المكتبة» التابع لمتحف 
الــفــن الــعــربــي الــحــديــث «مــتــحــف» عن 
مساهمات  استقبال  بــاب  إغــالق  اقتراب 
الــفــنــانــيــن فـــي مــســابــقــة «مــكــتــبــة» في 
على  العربية  األبجدية  حــروف  تصميم 
اللوحية،  والحاسبات  المحمول  أجهزة 
في  األعمال  استقبال  بــاب  سيغلق  حيث 

الخامس عشر من مارس الجاري.
وكــــانــــت «مـــكـــتـــبـــة» قــــد أعـــلـــنـــت عــن 
ــبــرنــامــج  مــســابــقــتــهــا بـــعـــد إصـــــدارهـــــا ل
يتمكن  المحمولة  لــألجــهــزة  إلــكــتــرونــي 
مـــن خــاللــه الــمــســتــخــدمــون مـــن خــوض 
تــجــربــة مــكــتــبــة األطـــفـــال االفــتــراضــيــة، 
على  يستخدم  تطبيق  خــالل  مــن  وهـــذا 
اللوحية،  والكمبيوترات  الجوالة  الهواتف 
من  األطــفــال  التطبيق  هــذا  يمّكن  حيث 
شبكة  على  الكتب  من  مجموعة  تصفح 
خالل  مــن  والتعلم  وقــراءتــهــا  اإلنــتــرنــت 
ـــعـــاب تــثــقــيــفــيــة ومـــشـــاهـــدة الــقــصــص  أل

وسماعها.
وســـيـــتـــم إطــــــالق تــطــبــيــق «مــكــتــبــة» 
لـــألجـــهـــزة الــمــحــمــولــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
وســيــكــون مــجــانــًيــا فــي مــرحــلــتــه األولـــى 
هذا  مــن  وكــجــزء  كــافــة،  للمستخدمين 
مكتبة  مسابقة  عن  اإلعــالن  تم  التطبيق 

في األبجدية العربية، وتم دعوة الفنانين 
والـــرســـامـــيـــن لــتــقــديــم خـــانـــات مــمــيــزة 
لبطاقات فالش رقمية ألحرف األبجدية 
هذا  عن  صــورة  أيًضا  تتضّمن  العربية، 
تحويل  وسيتم  بــه،  تبدأ  وكلمة  الحرف 
بطاقات الفالش إلى لعبة تسمح لألطفال 
بتعلم األبجدية وهم يلعبون على تطبيق 

«مكتبة» لألجهزة المحمولة.
الخانات  اســم  عن  اإلعــالن  سيتم  كما 
ــــا مــــع إطـــــــالق تــطــبــيــق  الــــفــــائــــزة تــــزامــــنً
أن  بشرط  المحمولة  لألجهزة  «مكتبة» 
منشورة  ليست  المقدمة  األعمال  تكون 
ســـابـــًقـــا، وتـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن هــذا 

المشروع هو مشروع لخدمة المجتمع.
«مكتبة»  أعلنت  أخــرى  ناحية  ومــن 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع «مـــتـــحـــف» عـــن إطـــالق 
مـــشـــروع مــكــتــبــة لـــألطـــفـــال مـــن خــالل 
حلقات قراءة القصص للمرحلة العمرية 
من سن ٣ إلى ٧ سنوات وتم تحديد يوم 
٢٠ مارس الجاري الساعة الرابعة عصًرا 

باللغتين العربية واإلنجليزية.
تشجيع  على  المشروع  فكرة  وتتركز 
القصص  بين  العالقات  إنشاء  على  األسر 
والفن بناًء على المعارض الموجودة في 
«متحف»، وجدير بالذكر أن المشاركة 

مجانية وال تستلزم التسجيل مسبًقا.

الــورود حثيث  ــمــوَت  ال سأنتحي 

الوجود سِجل  ِمن  اسمي  ويَنمحي 

خاطري ُمــنــى  ــا  ي أسقنيها  ــات  ه

ــُة األيــــام طــــوْل الــهــجــود ــاي ــغ ف

ڈڈڈ

الراضية العيشُة  وتبقى  نمضي 
ــــــا الـــمـــاضـــيـــة ــــــارُن ـــمـــحـــي آث ـــن وت

بــعــِدنــا وِمــــن  نَــحــيــا  أن  ــبــل  فــقَ
ــــا هــيــه ــــــذه الــــُدنــــيــــا عـــلَـــى م وه

الثالثاء ٣٠ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ١٢ مارس ٢٠١٣ م

الحلقة 
السادسة عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

مشروع «معجم المصطلحات المسرحية»
هذه  فــي  األلــفــي  نبيل  الــدكــتــور  يتحدث 

الــحــلــقــة عــــن الـــمـــركـــز الـــقـــطـــري لــلــهــيــئــة 

العالمية للمسرح والذي تم تدشينه بالفعل 

ولكن  زينل..  موسى  السيد  حاليا  ويرأسه 

الـــالفـــت لــلــنــظــر أن األلـــفـــي طـــالـــب بــهــذه 

 ٣٠ من  يقرب  ما  منذ  المتأخرة  العضوية 

الكبير  التأخر  حجم  يوضح  ما  وهــو  عاما 

الفني  المشهد  تــطــور  حــركــة  أصـــاب  الـــذي 

والمسرحي في قطر..

وكــــان األلــفــي يــؤكــد عــلــى أهــمــيــة ربــط 

هذا  خالل  من  بالعالمي  القطري  المسرح 

باليوم  قطر  احتفال  على  وأثــنــى  المركز 

كل  مــن  مـــارس   ٢٧ يــوم  للمسرح  العالمي 

عــام وقـــال إن هــذا تــحــرك إيــجــابــي يجب 

العالمية  الــهــيــئــة  فــي  بــالــعــضــويــة  يــتــوج  أن 

للمسرح.

ويــتــحــدث أيــضــا األلــفــي فــي كــتــابــه عن 

مــشــروع الــمــعــجــم مــتــعــدد الــلــغــات شــارحــا 

ـــتـــي يـــقـــع فــيــهــا األكـــاديـــمـــيـــون  الـــحـــيـــرة ال

والمتخصصون حينما يكتبون في المسرح 

مصطلح «ورشــــة»  اســتــخــدام  يــتــم  حــيــث 

يقولون  كــأن  األمــريــكــان  أو  اإلنجليز  عند 

ورشة صوت أو إضاءة أو تمثيل أو ورشة 

كتابة سيناريو وهي في الحقيقة ال يخرج 

مــفــهــومــهــا الــســيــنــمــائــي أو الــمــســرحــي عن 

تطبيقية  أو  عملية  دراســـة  مــجــرد  كونها 

وقــد  الجماعية  الــمــشــاركــة  عــلــى  مــرتــكــزة 

انـــتـــقـــل الــمــصــطــلــح إلـــــى الـــعـــربـــيـــة وشــــاع 

أدنــى  دون  حــرفــيــة  كترجمة  اســتــخــدامــه 

أكثر  تعريبا  المصطلح  لتعريب  محاولة 

توافقا مع مفهومه العلمي.

وأشــــــــار إلــــــى مــشــكــلــة تـــعـــريـــب بــعــض 

الــــمــــصــــطــــلــــحــــات الــــمــــســــرحــــيــــة وبـــعـــض 

ــــمــــحــــاوالت االجــــتــــهــــاديــــة الــــتــــي تــعــتــبــر  ال

ضروريا  كان  لذلك  ومحدودة  مضطربة 

بأن  للمسرح  الدائمة  اللجنة  توصية  تفعيل 

والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  تقوم 

فنية  لجنة  تشكيل  على  بالعمل  والــعــلــوم 

متعدد  لوضع «معجم  المسرح  خبراء  من 

ولكن  المسرحية»  للمصطلحات  اللغات 

لــألســف لــم تسفر الــســنــوات الــمــاضــيــة عن 

الــبــدء فــي إنــجــاز هـــذا الــمــشــروع ويــتــكــرر 

إصدار نفس التوصية في كل دورة.

وقـــال إن الــطــريــق األفــضــل هــو مــبــادرة 

الــثــقــافــة  إدارة  فـــي  مــمــثــلــة  قــطــر  دولـــــة 

على  تأخذ  بأن  المنظمة  بإخطار  والفنون 

هذا  ألهمية  نظرا  المشروع  تنفيذ  عاتقها 

الــمــعــجــم لــلــحــركــة الــمــســرحــيــة الــقــطــريــة 

خالل المرحلة التالية.

وقال إن العمل في هذا المعجم سيرتكز 

على  موزعة  مسرحي  مصطلح  ألــف  على 

أدب المسرح ونظرياته ومعماره وتقنياته 

وفنون أدائه المختلفة، والمفترض له أنه 

والفرنسية  واإلنجليزية  العربية  سيتضمن 

قائمة  إلى  باإلضافة  واإليطالية  واأللمانية 

محورا  ستعتبر  بالالتينية  محولة  عربية 

المتضمنة  األســـاســـيـــة  الــقــائــمــة  لــتــرتــيــب 

بمرونة  يمكن  أنــه  على  الــلــغــات،  مختلف 

اللغات  إحــدى  عن  مثال  االستغناء  مطلقة 

األجنبية في الطبعة األولى أو إضافة لغة أو 

لغتين للطبعات التالية بحسب الحاجة وما 

األساس  هذا  وعلى  رأي،  من  عليه  يستقر 

يمكن تصور المعجم أنه يشتمل على ثالثة 

البعض  لبعضها  ومكملة  مترابطة  أجــزاء 

بعدة  ستكون  التي  المقدمة  إلى  باإلضافة 

لغات وتشتمل على شرح لكيفية استخدام 

المعجم.

وتــحــدث األلــفــي أيــضــا عــن رغــبــة إدارة 

كتيب  إصـــدار  فــي  آنـــذاك  والفنون  الثقافة 

يتضمن  الوطني  قطر  مسرح  عــن  صغير 

بــعــض الــمــعــلــومــات األســاســيــة عــن مالمح 

المبنى وإمكانياته الفنية.
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

(عانس)  المسرحيتين  لتقديم  االستعداد  بدأنا 
كبيرة  مشكلة  هــنــاك  ولــكــن  الــســبــمــبــع)  و(ســبــع 
عن  تغب  لــم  المشكلة  هــذه  بــصــراحــة  واجــهــتــنــا. 
تفكيرنا ولكننا كنا نتجاهلها حتى حان موعدها 
إننا  المسرحيات.  أدوار  تــوزيــع  فــي  بــدأنــا  عندما 
(سبع  فمسرحية  النسائي  العنصر  إلى  حاجة  في 
للقيام  واحــد  نسائي  عنصر  إلى  تحتاج  السبمبع) 
تحتاج  (عــانــس)  ومسرحية  السبع  زوجـــة  بـــدور 
نأتي  أين  من  نسائيين  عنصرين  إلى  األقــل  على 
للخروج  المخرجين  مع  اإلدارة  واجتمعت  بهن؟ 
من هذا المأزق. وبادرني األستاذ األنصاري يعني 
إنــت يــا أخ عــبــداهللا مــا تـــدري إن مــا عندنا بنات 
فيها  ما  مسرحية  كتبت  كنت  يمثلون  والنسوان 
أرى  نوح  محمد  وقال  رياييل  كلها  خليتها  بنات 
مسرحية  عــن  ونــبــحــث  المسرحيتين  نلغي  أن 
أخ  يا  األنــصــاري  األســتــاذ  عليه  رد  نسوان  مافيها 
محمد مــوافــقــة الــــوزارة وصــلــت وحــددنــا موعد 

العروض.
أن  مــن  بــديــل  ال  ســمــهــون  عبداللطيف  وقـــال 
يقوم الشباب بأدوار النساء هذا هو الحل المناسب 
وأخــذنــا  المشكلة  هـــذه  حـــول  اآلراء  وتــضــاربــت 
األصوات وجاءت النتيجة أن نبدأ بعمل البروفات 
األستاذ  وقــال  النساء  ـــأدوار  ب الشباب  يقوم  وأن 
األنصاري يبدو أنه ال بديل عن هذا الحل خاصة 
لو فكرنا بأن نستعين بممثالت من دول الخليج 
وتذاكر  وإقامة  أجــور  من  الكثير  سيكلفنا  فهذا 
وهذا فوق طاقتنا وربما مستقبال عندما تمنحنا 
ربما  وعــدونــا  مثلما  مــاديــا  دعما  اإلعـــالم  وزارة 

حينها نستعين بوجوه نسائية ألعمالنا المسرحية، 

إنما في الوقت الراهن فخلنا نمد رجولنا على قد 

لحافنا يعني نعمل بالموجود شبابنا فيهم الخير 

الفرقة  شباب  يقوم  بأن  االجتماع  انتهى  وهكذا 

وقطر   ،١٩٧٢ عام  في  اآلن  نحن  النساء.  بــأدوار 

في ذلك الوقت ليست قطر اآلن ففي ١٩٧٢، لم 

أننا  صحيح  اآلن  هو  كما  منفتحا  مجتمعنا  يكن 

ولكن  صغيرا  مجتمعنا  كــان  الــســنــوات  تلك  فــي 

تلك  في  فأنت  بسيطة  كانت  االجتماعية  الحياة 

الــســنــوات تــرى الــمــرأة فــي قــطــر.. مــتــواجــده في 

االجتماعي  دورهـــا  ولها  وتشتري  تبيع  األســـواق 

ولم تكن منغلقة كما يتصور البعض وكنا نعيش 

أبــواب  الكبير  البيت  هــو  والــفــريــج  الــفــرجــان  فــي 

بــيــوتــنــا مــفــتــوحــة وعــالقــتــنــا مـــع بــعــضــنــا البعض 

على  حملت  قطر  فــي  والــمــرأة  المحبة  تسودها 

الــرجــال  كـــان  وقـــت  فــي  الــصــغــيــر  بيتها  كتفيها 

غائبين في البحر أو في مهمة خارج البيت فهي 

وتحمل  العيون  من  الماء  وتحمل  أوالدهــا  تربي 

الحطب وتخيط المالبس وتطبخ وتغسل وتذهب 

إلى السوق تبيع السمك أو تبيع ما تنجزه في بيتها 

لكن لم يصل األمر أن تكون ممثلة في المسرح 

يقوم  أن  إال  أمــامــنــا  يكن  لــم  وهــكــذا  اإلذاعــــة  أو 

شباب الفرقة بأدوار النساء وقد كان.

المسرحيتين  أدوار  تــوزيــع  الــقــادمــة  الحلقة 

«عانس» و»سبع السبمبع».

الثالثاء ٣٠ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ١٢ مارس ٢٠١٣ م

كريس تاكر لـ «البيرق»:كريس تاكر لـ «البيرق»:

ڈ في البداية نود أن نتعّرف على شعورك 
بالعرض هنا في الدوحة ؟

في  بوجودي  جًدا  سعيد  فأنا  رائع  شعور   -
قــطــر وإقـــامـــة عـــرض كــومــيــدي وســـط هــذا 
الحضور الرائع في هذه البلد العظيمة، والتي 
على  هنا  الناس  أن  كما  خاصة،  ثقافة  تملك 

استعداد عال للضحك واستقبال الكوميديا.
ڈ هل هذا هو العرض األول لك في بلد 

عربي؟
- ال ليس األول في بلد عربي، ولكنه األول 

في قطر، وأنا سعيد جًدا بهذا الحفل.
ڈ كيف تصف الجمهور القطري؟

جمهور  الــقــطــري  الــجــمــهــور  أن  أعــتــقــد   -
النكات  لكافة  استجابوا  حيث  ورائــع،  عظيم 
الحفل  كــان  وبالفعل  رائـــع،  مــن  أكثر  بشكل 

مميًزا وناجًحا.
ڈ ما هو مصدر إلهامك ككوميديان؟

- مصدر إلهامي هو الحياة، واألمور التي 
تحدث في الحياة بشكل عام، وأحب دائًما أن 
العروض  خالل  المسرح  على  قصًصا  أحكي 
الشخصيات  بعض  تقليد  وأيًضا  الكوميدية، 
المشهورة من خالل األداء الحركي والصوتي.
الشخصية  لحياتك  تتطّرق  هل  ولكن  ڈ 

في تلك العروض؟
الشخصية،  األمـــور  مــن  الــعــديــد  بالطبع   -
المشهورة،  العامة  والشخصيات  األصــدقــاء، 
المستخدمة  القصص  خاللها  من  أنسج  التي 

في إضحاك الناس.
هي  كما  أوباما  بالرئيس  عالقتك  هل  ڈ 

عالقتك بالرئيس األسبق بيل كلينتون؟
نفس  ليست  تــقــريــبًــا....  ليس  (ضــاحــًكــا)   -
ولألسف  كلينتون،  مع  تجمعني  التي  العالقة 

لم أتقابل مع الرئيس أوباما حتى اآلن .

ڈ هل تُحّضر عادة قبيل تقديم عروضك 
الكوميدية ؟

- نـــعـــم أحــــّضــــر بـــعـــض الـــمـــواضـــيـــع الــتــي 
ســأتــحــدث عــنــهــا عــلــى الــمــســرح، ولــكــن في 

الــوقــت نــفــســه تــأتــيــنــي بــعــض األفـــكـــار بشكل 
البد  النهاية  في  ولكن  العرض،  أثناء  عفوي 
سأتحّدث  لما  عامة  خطوط  هناك  تكون  أن 

عنه خالل العرض.
ڈ هـــل شـــاهـــدت مـــن قــبــل أيـــة عـــروض 

كوميدية عربية ؟
- ال لم أشاهد أية عروض كوميدية عربية 

على اإلطالق.
الكوميديانات  من  العديد  اآلن  هناك  ڈ 
فــي الــعــالــم الــعــربــي وفـــي قــطــر، فــهــل من 

نصيحة يمكن أن تقّدمها لهم ؟
- عــلــيــهــم مـــراقـــبـــة األحــــــــداث الـــجـــاريـــة، 
حولهم،  المجتمع  داخـــل  يــحــدث  مــا  ورصـــد 
ومالحظة الثقافة واألمور التي من الممكن 
الــهــمــوم  أي  بــاآلخــريــن،  متعلقة  تــكــون  أن 
العامة في البيئة التي يعيش فيها، والتركيز 
نفسه  الــوقــت  وفـــي  العالمية  األحــــداث  عــلــى 
المحلي  الصعيد  على  يحدث  وما  المحليات، 
يكون  بحيث  عالمي،  بعد  من  لها  النظر  ثم 
هناك قواسم مشتركة بين ما سيتحّدث عنه 

والجمهور المتلقي.
ڈ أخـــيـــًرا.. هــنــاك إشــاعــة تـــــرّددت على 
بعض مواقع اإلنترنت بأن كريس تاكر دخل 

اإلسالم . فما ردك؟
- (يــقــول بــعــد إطــــالق ضــحــكــة عــالــيــة) أنــا 
اإلســالم  أن  أعتقد  ولكني  الديانة،  مسيحي 
دين عظيم، وهذه مجّرد إشاعات ال أساس 

لها من الصحة.

قطر تمتلك ثقافة خاصة قطر تمتلك ثقافة خاصة 
وجمهوراً  ذواقاً للفنوجمهوراً  ذواقاً للفن

الحلقة الثامنة والثالثون

ــــــــــــــالق ــــــــــــــة عــــــــــــــــــروض كـــــــومـــــــيـــــــديـــــــة عـــــــربـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى اإلط ـــــــــــم أشـــــــــــاهـــــــــــد أي ل

حوار- كريم إمام

باألمر  ليس  سينمائي  نجم  مع  حوار  إجــراء 
إلى  ينتمي  النجم  هذا  كان  إن  خاصة  السهل، 
كان  إن  صعوبة  يــزداد  األمــر  إن  بل  هوليود، 
مجال  فــي  الــعــالــم  مشاهير  مــن  الــنــجــم  هـــذا 
أن  اســتــطــاعــت  ــبــيــرق»  أن «ال إال  الــكــومــيــديــا، 
تخترق الحواجز التي أقيمت على الكوميديان 
المنظمين  قبل  مــن  تــاكــر  كــريــس  األمــريــكــي 
للحفل الذي قّدمه في فندق الشيراتون مطلع 

الــشــهــر الـــجـــاري، إلجــــراء هـــذا الــحــوار السريع 
األول مع جريدة عربية، والذي تحّدث خالله 
نجم سلسلة أفالم «ساعة الذروة» عن شعوره 
بعد تقديمه ألول حفل له في الدوحة، وعن 
يستخدمها  التي  كوميدي  آب  كستاند  أدواتــه 
في اختيار المواضيع، حيث تقّدم خالل الحوار 
بنصائح للكوميديانات العرب، إضافة إلى رده 
عدد  تناقلتها  التي  إسالمه  إشهار  شائعة  على 
الماضية... الفترة  خالل  اإلنترنت  مواقع  من 

فإلى نص الحوار:

لم أدخل اإلسالم الذي 
أعتقد أنه دين عظيم

على الكوميديان الناجح 
رصد مجتمعه ومالحظة 
بيئته



«زيرو دارك ثيرتي»:
منتصف  بعد  دقيقة  تعني: «ثالثين  حرفياً  العنوان  ترجمة 
مالبسات  الفيلم  ويــتــنــاول  دامــســة»،  أو  الظلمة  شــديــدة  ليلة 
مقتل زعيم تنظيم القاعدة الشيخ بن الدن، بشكل يمجد الدور 
األمريكي ويبرر أفعاله القبيحة. يرصد الفيلم وعلى أكثر من 
الدن»،  «بــن  عــن  المضني  االستخباراتي  البحث  زمــنــه،  ثلثي 
المعتقلين  بــحــق  تــتــم  وحــشــيــة  تــعــذيــب  عمليات  عــن  ويــكــشــف 
«الشرق أوسطيين»، ومعظمهم سعوديون وباكستانيون، وتلك 
الشراسة اإلرهابية التي تتم في الفيلم على أيدي عمالء أجهزة 
لسلوكهم  الفيلم  صــّنــاع  قبل  مــن  فضحاً  ليست  الــمــخــابــرات، 
المشين، وليست هناك أي إشارة إدانة لما يقومون به، بل إن 
كل ما يتم موافق عليه ومقر بموازنة من قبل الجهات العليا، 
لكن الرسالة كما يبدو مفادها: إرهابكم سيجابه بإرهاب أكثر 
شراسة، إن نحن أمسكنا بكم.تقود عملية التخطيط والبحث، 
في  وتنغمس  الــهــدف،  لــهــذا  حياتها  تسخر  أمــريــكــيــة  عميلة 
عملها لدرجة تجعلها تعيش بال أصدقاء، بل إنها ال تملك حياة 
الحدود،  ألبعد  وعصرية  متحررة  وهي  اإلطالق،  على  خاصة 
والعقبات  المصاعب  وتجابه  كبير،  بشكل  لعملها  ومخلصة 
بعزم وإصرار يثيران اإلعجاب. وهي تبحث وفريقها باستماتة 
عــن «أبـــو أحــمــد الــكــويــتــي»، الــمــراســل الــخــاص لـــ «بــن الدن»، 
والكويت  وبولونيا  باكستان  بين  العمالء  يتنقل  بحثهم  وخــالل 
في  والعرب  المسلمين  أن  والغريب  وأفغانستان،  والسعودية 
العرب  ليس  الشامية!  اللهجة  يتحدثون  جميعهم  الــدول،  تلك 
فحسب، وإنما أيضاً الباكستانيون واألفغان!. وفي الثلث األخير 
من الفيلم، تتم عملية اإلنزال الجوي، ومن ثم تأمين الموقع 
تعود  وعندما   ،١ رقــم  الهدف  قتل  من  والتمكن  ومداهمته، 
المروحية بالجثمان، تؤكد العميلة المخلصة، هوية القتيل، ثم 
تركب الطائرة لتعود للوطن، بعد إنجاز مهمتها بنجاح، ولكنها 
حــزنــاً،  قلبها  يتفطر  وحــيــدة،  تــنــزوي  الــطــائــرة  تــركــب  حــيــن 

وتجهش في بكاء غير مسموع!

كرسي:
لــم يــكــن هــنــاك كــرســي واحــــد ســلــيــم فــي مــقــر عــمــلــه، كل 
الكراسي مائلة، مخلوعة األذرع، أو ضعيفة األرجل، وال يمكن 
االستقرار على أحد تلك الكراسي، دون أنين وأزيز، وشكوى 
بها  خاطب  التي  الطلبات  كثرة  مــن  تعب  والــمــآل.  الــحــال  مــن 
اإلدارة، أعاد الطلب بصياغات وقوالب كثيرة، تصب كلها في 
البحث عن تأمين مقاعد أكثر راحة للمراجعين، لكن خطاباته 
وال  مجهولة!  جهة  إلــى  واحـــدة،  ذهــاب  ببطاقة  تذهب  كانت 
شيء يعود من هناك!. قرر أن يتصرف بنفسه، اشترى ثالثة 
كراسي، وضع األول خلف مكتبه، ووضع اآلخرين أمام المكتب 
خصيصاً للمراجعين، جلس على الكرسي شاعراً براحة كبيرة، 
التالي  الصباح  ففي  طــويــالً،  تــدم  لم  سعادته  غــامــرة.  وســعــادة 
مكتبه  إلى  عادت  جيداً،  خبرها  التي  المتهالكة  الكراسي  وجد 
بشكل عجيب، سأل «فتى الشاي»: أين الكراسي التي اشتريتها 
باألمس؟ نفى «فتى الشاي» معرفته بأي شيء وهز رأسه مع 
مسحة من «الميلودراما» ارتسمت على مالمحه، للتأكيد على 
أقــوالــه، ثم وضــع أمامه كــوب الــشــاي، ووعــد بتحري موضوع 
الكراسي المفقودة. لم يهنأ بطعم الشاي، وأزيز الكرسي الذي 
حظي به زاد مزاجه سوءاً، عاد «فتى الشاي» وأخبره بعثوره 
على أحد الكراسي في غرفة زميله في المكتب المجاور، ووعد 
بمواصلة البحث عن البقية، دخل غرفة الزميل غاضباً، وتوقع 
ملكية  وادعــائــه  الزميل،  بحنق  فوجئ  ولكنه  فــوريــاً،  اعــتــذاراً 
كتب  الكرسي  ظهر  على  ملصقاً  وضع  أنه  خصوصاً  الكرسي، 
عليه اسمه، للتأكيد على ملكيته للكرسي! وأضاف الزميل بأن 
وحق  العمل،  لجهة  ملك  هي  المبنى  في  الموجودة  الكراسي 

استخدامها يعود لمن يعثر عليها أوالً.
تعب  الخاص،  ماله  من  الثالثة  الكراسي  ثمن  دفع  أنه  أّكــد 
يعيد  الشاي»  بـ»فتى  وإذ  مكتبه  إلــى  عــاد  العقيم،  الجدل  من 
أحد الكراسي المفقودة، وقام بوضع ملصق على ظهر الكرسي 
وأخــبــره  لــلــكــرســي،  ملكيته  بــذلــك  ليثبت  اســمــه،  عليه  كــتــب 
غرفة  في  اآلن  ألنه  الثالث،  الكرسي  عن  البحث  جدوى  بعدم 

سكرتيرة المدير الشرسة.
وحين  المبنى،  ألثاث  كّلي  تجديد  عملية  بدأت  بأيام  بعدها 
تقدم الموظف المختص ومعه عدد من العمال الستبدال األثاث، 
شرح للموظف قصته مع الكراسي، وأنه يريد استعادتها، أنصت 
يا  عهدة  إنها  بهدوء:  أوضح  ثم  شديد،  بصبر  لقصته  الموظف 
سيدي، عملي أن استبدل ما هو موجود، وإذا لم استلم ما هو 
موجود هنا، لن أستطيع انزال أي أثاث جديد، وكل ما استلمه 
من المبنى سيذهب إلى المخازن. كان صريحاً وحازماً في آن 
وال  المهنة،  في  المتمرسين  وهــدوء  بصبر  يتميز  وكــان  معاً، 
بد أنه استمع لمئات القصص المشابهة، دار كل ذلك في عقله 
بسرعة، ووجد أن البحث عن الكراسي سيتسبب له بصداع من 
وتسلم  باالستالم،  وقع  الواقع،  باألمر  سلم  تحاشيه،  األفضل 

عهدته الجديدة، مكتب وخزانة وثالثة كراسي.

شوق:
غريب ينزف شوقاً،
ليوم واحد بال ضجر،
يبحث عبر البلدان،
عن أرض بال حفر.

يذكر عيوناً مفعمة بالشجن،
ويشتاق لعيون تفيض باألمل.

يرقب العالم المجنون،
والظلمة تدفع الشمس للغروب،

تعلن حلول الهدوء،
وقلبه يضج بالحنين.

وطن:
هي: لم قتلتني؟

هو: اصطدت غزالة للعشاء.
هي: الغزالن يجذبها القلب الصادق، وحديث الحب، وليس الرصاص.

هو: ال يجتمع الحب والجوع.
هي: وال يجتمع الحب والرصاص.

هو: انتظرتك طويالً، كنت أرقب المستحيل.
هي: تخليت عني.

هو: لم أستطع سرقتك، وأهلك يرفضون.
هي: أنت لم تتخل عني فقط، أنت قتلتني، رصاصتك شطرت 

قلبي.
هو: وهل كان قلبك يهنأ باالغتراب والفقر؟

هي: يكفيني الحب.
يؤنسني،  قلب  بال  الفلوات،  بين  يهاجر  غريباً،  أصبحت  هــو: 
وطوال رحلتي المضنية، تفتك بي الذئاب والذكريات في كل حين.

هي: هذا جزاء المخادعين.
هو: هذا وفاء النبالء.

هي: تيقنت من حبي ورحلت.
كل  في  الساعة،  تلك  ستلعنين  معي،  وأخذتك  فعلتها،  لو  هو: 

ليلة مئات المّرات.
هي: وكيف تعلم؟

هو: قرأت التاريخ.

ورشة  الخميس  يــوم  لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة  تقدم  الدوحة-[: 
عمل مميزة تستمر خمسة أيام بعنوان: «مقدمة عن فن ومهنة التصوير 
السينمائي»، بإشراف المصور السينمائي العالمي المعروف جوناثان هارفي 
وسيتمكن  المتحدة).  المملكة  والتلفزيون،  للسينما  الوطنية  (المدرسة 
التصوير  فــي  مــهــاراتــهــم  وتحسين  تــطــويــر  مــن  الــورشــة  فــي  الــمــشــاركــون 
واإلضاءة من خالل تمارين وعروض عملية، باإلضافة إلى دراسة حاالت 
صقل  بهدف  الــورشــة  هــذه  وتــأتــي  والمعاصرة،  الكالسيكية  السينما  عــن 
مهارات الشباب الراغبين في خوض هذه الصناعة وكذلك الجيل الجديد 
من صانعي األفالم حيث تغطي هذه الورشة كل نواحي التصوير واإلضاءة 

والتي ستساهم في تقوية مهارات وتقنيات صانعي األفالم القطريين. 
إحدى  السينما»  «عكاس  السينمائي  التصوير  ورشــة  أن  بالذكر  جدير   
لمؤسسة  والتدريبي  التعليمي  البرنامج  ضمن  بانتظام  تقام  التي  الــورش 
الدوحة لألفالم في العام ٢٠١٣، وقد تم تقديم ما يقرب من ٢٠٠ طلب 
لاللتحاق بهذه الورشة وستقوم المؤسسة بتقديم المزيد من ورشات العمل 

المتخصصة في مختلف جوانب التصوير السينمائي في األشهر المقبلة. 
بداية  السينمائي  التصوير  أساسيات  بتغطية  السينما»  «عكاس  وتقوم   
الموقع،  فــي  والــســالمــة  واألمـــن  الــتــصــويــر،  لطاقم  الرئيسية  األدوار  مــن 
وتركيب وتفكيك المعدات واستخدام اإلضاءة بالتناسق مع تركيب الصورة 
قد  التي  اللوجيستية  للمشاكل  كامل  بتحليل  المشتركين  تزويد  سيتم  كما 

تواجه التصوير من حيث المعدات واإلضاءة.

ورشة للتصوير السينمائي بـ «الدوحة لألفالم»

إلى  «جسر  بعنوان  تشكيلًيا  معرًضا  العاثم  أمــل  الفنانة  تقيم 
مارس   ١٤ من  ابتداء  وذلك  بـ «كتارا»  الكائن   ٢ بمعرض  القمر» 
المعرض  هــذا  في  العاثم  وتــقــّدم  المقبل،  أبريل   ٢٧ إلــى  الــجــاري 
المرأة،  حالة  لتناول  المستمر  مشروعها  من  تنطلق  فنية  أعماالً 
كما تتناول الفنانة مركزية المرأة والقمر في الكون، وتطلب في 
أعمالها مباشرة إذا ما كان مناسبًا االعتقاد بأن الطبيعة والمرأة 
يعلنان والدة جديدة لهما فيها ذات االنطالقة، حيث تعتقد العاثم 
رمــزيــة،  بطبيعة  والــمــرأة  القمر  ربــطــت  القديمة  الفلسفات  أن 
مركز  هي  والــمــرأة  الكون  مركز  هو  القمر  أن  ذلــك  في  معتبرة 
الخليج،  في  التشكيليات  أبرز  إحدى  العاثم  أمل  وتعتبر  المجتمع. 
وقد نالت سمعتها كفنانة قطرية احتراًما دولًيا، وعرضت أعمالها 

على نطاق واسع في المنطقة وفي أنحاء مختلفة من العالم .

أمل العاثم تمد «جسر إلى القمر»

الثالثاء ٣٠ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ١٢ مارس ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion

يعالجها: سعود علي

فرقة وافدة + دعم كبير = عرض متواضع

فرقة محلية + دعم كبير = عرض مميز
فرقة محلية + دعم كبير = عرض مميز

عمكعمكةة

قصيدة

محمد السادة

أََرٍق  ِفــــــي  الــــَفــــجــــِر  َحـــــّتـــــى  الــــــّنــــــوُم  َجــــفــــانــــَي 

هــــــــُر ُجـــــــــــــــّالِدي وُحـــــــّراســـــــي ُطـــــــُيـــــــوُفـــــــَك الــــــــزُّ

ـــــْجـــــمـــــاُت تَـــرمـــُقـــنِـــي  ـــــــْدُر والـــــنَّ ـــــــبَ ــــــي ال ــــــُعــــــوُدنِ يَ

ـــــِه إِحــــســــاِســــي  ـــــدي ـــــْب ــــــعــــــاشــــــاً لـِــــمـــــا ُي ــــبــــكــــي ارتِ تَ

ــــي  ــــْحــــُرَســــنِ ــــتَ لِ زاَرْت  إِذا  ـــــوُف  ـــــُي ـــــطُّ ال َحــــتــــى 

أَْنــــفــــاِســــي  ـــــــــِف  َوْق ِمـــــــْن  ــــــْت  َرَحــــــلَ إِْن  ـــــخـــــاُف  تَ

ــــي  ــــُدنِ ــــْجــــلِ يَ ـــــْعـــــِد  الـــــبُ َســـــــــوُط  َظــــــــلَّ  بـَــــــــــَدْت  إِذا 

ــــــُب الــــــــُحــــــــْزَن أَْشـــــــــعـــــــــاراً بـِــــِقـــــْرطـــــاِســـــي  َفــــــأْكــــــُت

ــــــُد الـــــَهـــــمَّ َمــــــــْن َعـــــَذلـــــوا  ــــــِزي ـــــبـــــاِح يَ وِفــــــــي الـــــصَّ

ــــــُم الــــــــوْجــــــــَد َعــــــــن أَهـــــــلـِــــــي وُجــــــّالســــــي  فــــــأَكــــــُت

ـــــمـــــاَء فـــــاْنـــــَحـــــَدَرْت  لَــــّمــــا َظــــِمــــئــــُت َشــــــِرْبــــــُت ال

كــــاِســــي فـــــي  ـــــيـــــَف  الـــــطَّ ألَنَّ  ــــي  َعــــيــــنِ ُدُمـــــــــــــوُع 

َجفانَي الّنوُم

تواصل فعاليات 
«أصوات متحف»

سيمفونية 
شوبرت على
 دار األوبرا

يواصل   :]  - الــدوحــة 

ــفــن  ــل الــــمــــتــــحــــف الـــــعـــــربـــــي ل

الــــحــــديــــث «مــــتــــحــــف» يــــوم 

ورشــة  أعــمــال  المقبل  السبت 

بدأت  التي  متحف»  «أصوات 

الماضي  ديسمبر  شــهــر  مــنــذ 

أشـــهـــر،   ٧ لــــمــــدة  وتـــســـتـــمـــر 

وتــبــدأ الــورشــة ظهر كــل يوم 

ســـبـــت مــــن الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 

عــشــرة ظـــهـــًرا حــتــى الــرابــعــة 

تخصصية  دورة  وهي  عصًرا 

ـــــدرب  ـــيـــة، وفـــيـــهـــا يُ ـــب ـــدري وت

الطالب الجامعيون المبدعون 

في  فنّية  جــوالت  قيادة  على 

معارض متحف من وجهات 

الفترة  هذه  وتعتبر  نظرهم. 

ألولــئــك  مــثــالــيــة  التخصصية 

الذين يعتقدون أن الفن يعّبر 

وتــقــّدم  الــيــومــيــة.  حياتنا  عــن 

باللغتين اإلنجليزية والعربية 

وهــــــذا الــــحــــدث مـــجـــانـــي وال 

يتطلب الحجز المسبق. ومن 

المعروف أن المتحف العربي 

ـــحـــديـــث «مــتــحــف»  لــلــفــن ال

م مجموعة من المعارض  يُقدَّ

والـــبـــرامـــج والــفــعــالــيــات الــتــي 

تـــســـتـــكـــشـــف وتـــحـــتـــفـــل بــفــن 

ــيــن الــــعــــرب، وتـــهـــدي  ــان ــفــن ال

ــا حــــول الــفــن  مـــنـــظـــوًرا عــربــيًّ

العالمي الحديث والمعاصر. 

في  األوبــــــرا  دار  تــحــتــضــن 
كــتــارا يــوم ٣٠ مــارس الحالي 
ســيــمــفــونــيــة شــــوبــــرت، ومــن 
العمل  إلــى  ينضم  أن  المقرر 
عـــازف األرغـــن جــان تشارلز 
ــــدي لـــحـــضـــور الـــعـــرض  غــــران
الـــعـــالـــمـــي الـــــمـــــزدوج لــجــهــاز 
األرغــــــــن والــــبــــيــــانــــو، والــــــذي 
العمل  لــهــذا  مــزيــجــاً  سيمثل 
ـــخـــالـــد، وســيــفــتــتــح الــحــفــل  ال
ســـالفـــيـــة  رقــــــصــــــات   ٣ مــــــع 
أنتونين،  لــدفــوراك  الــســاحــرة 
المنظرون  يعتبر  مــا  وغــالــبــاً 
شوبير  من  كــالً  الموسيقيون 
ودفـــــوراك اثــنــيــن مــن أفضل 
وقد  الــتــاريــخ،  فــي  الملحنين 
تـــكـــون جــمــاهــيــر الــمــوســيــقــى 
كبيرة  درايــة  لها  الكالسيكية 
شــوبــرت  فـــرانـــز  بسيمفونية 
الــــشــــهــــيــــرة والـــــرائـــــعـــــة غــيــر 
يمكننا  أنـــنـــا  إال  الــمــكــتــمــلــة، 

القول إنها أفضل أعماله.

ورش للفن التقليدي بـ «كتارا للفن»
للفن  كــتــارا  اســتــديــوهــات  تشهدها  التقليدي  للفن  عمل  ورش 
للفنون  األمير  مدرسة  من  بتسهيل  وذلك   ١٩ رقم  بالمبنى  حالًيا 
التقليدية ومن المقّرر لها أن تمتد حتى يوم ١٦ مارس الجاري، 
ويتم للمشاركين من خالل تلك الورشة التي تتضّمن أكثر من قسم 
للفنون التقليدية الحديث عن الفن والعمارة في العالم اإلسالمي 
كما  جمالها  وراء  التصميم  مبادئ  المنتسبون  خاللها  من  ويتعلم 
أيديهم  صنع  من  رسومات  تكوين  في  المبادئ  هــذه  تطبيق  يتم 
وكذلك  المضيئة  التصاميم  أو  والمنمنمات  المعايدة  بطاقة  مثل 
المختلفة،  الــــدورات  مــن  دورة  كــل  فــي  مختلفة  أنــمــاط  تــدريــس 
القماش  على  للرسم  وآخـــر  للهندسة  قسمين  الـــورش  وتتضّمن 

وورشة عمل األسرة، وتقّدم على فترتين صباحية ومسائية.
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